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كلمة السيد الوايل

شهد االقتصاد العاملي يف سنة 2015 وترية منو معتدلة، يف بيئة متيزت خصوصا بانخفاض أسعار النفط وإبقاء البنوك املركزية 

يف البلدان املتقدمة عىل سياسات نقدية تيسريية. وشهدت هذه البلدان عموما بطء وترية تعزيز النشاط االقتصادي بينام 

تباطأ النمو يف االقتصادات الصاعدة. 

عىل الصعيد الوطني، وبفضل تحقيق موسم فالحي استثنايئ، ارتفع الناتج الداخيل اإلجاميل بنسبة 4,5%، مقابل 2,6% يف 

السنة املاضية، مام يعكس ارتفاع القيمة املضافة الفالحية بنسبة 12,8% ومنوا محدودا يف القطاعات غري الفالحية مل يتجاوز 

 .%3,5

يف هذا السياق، ورغم تحسن التوازنات املاكرو اقتصادية وانتعاش السيولة البنكية وانخفاض أسعار الفائدة، شهدت القروض 

البنكية املقدمة للقطاع غري املايل تباطؤا ملحوظا، إذ مل تتزايد إال بنسبة 0,8%. وللمرة األوىل خالل السنوات الخمسة عرشة 

املاضية، انكمش التمويل البنيك املوجه للمقاوالت بنسبة 2% بينام استمر ارتفاع القروض املقدمة لألرس إذ بلغ %5,6.

وأدى هذا التطور، إىل جانب ارتفاع مخاطر االئتامن مجددا، إىل انخفاض النتيجة الصافية للبنوك بنسبة 6,5%، عىل أساس 

فردي. أما عىل أساس مجمع، فقد تحسنت هذه النتيجة بنسبة 5,5% بفضل املساهمة اإليجابية ألنشطة البنوك يف الخارج.

وفيام يتعلق بالتوازنات االحرتازية، ظلت رسملة القطاع البنيك يف مستوى جيد إذ وصل متوسط نسبة األموال الذاتية من 

الفئة 1 إىل 11,8% وبلغت نسبة املالءة 13,7%، حسب قواعد بازل 3. وعملت البنوك أيضا عىل احرتام الحد األدىن الجديد 

ملعدل السيولة الذي دخل حيز التنفيذ يف فاتح يوليوز 2015.

وعىل غرار السنوات املاضية، كان بنك املغرب واعيا بآثار الظرفية االقتصادية عىل حصيالت البنوك واستمر يف إجراء مراقبة 

عن كثب ملخاطر االئتامن والتمركز، مع الحرص عىل تغطيتها باملؤن املالمئة. وأمام الصعوبات التي تواجهها بعض املجموعات 

الكربى التي راكمت ديونا هائلة، أحدث بنك املغرب آلية تلزم البنوك بالتوفر عىل نظام لجمع املعلومات املعممة عن الديون 

املالية والحسابات املجمعة لهذه األطراف املقابلة.

من جهة أخرى، وبالنظر لتنامي خطر الجرمية اإللكرتونية، قام بنك املغرب جنبا إىل جنب مع البنوك بدراسة التدابري الوقائية 

التي يتعني اتخاذها، وأعد يف هذا اإلطار تعليمة تتعلق باختبارات االخرتاق التي يتعني أن تنجزها مؤسسات االئتامن بانتظام 

عىل أنظمتها املعلوماتية.

الصلة  ذات  األوراش  وتتبع  الخارج.  البنوك يف  تنجزها  التي  األنشطة  باإلرشاف عىل  أيضا  عناية خاصة  املغرب  بنك  وأوىل 

جديدتني  اتفاقيتني  إبرام  عرب  األجانب،  نظرائه  مع  املعلومات  تبادل  تعزيز  مع  املخاطر،  لتدبري  قة  املنسَّ اآلليات  بتطبيق 

ع مرشيفيِ املجموعات البنكية العابرة  للتعاون يف مجال املراقبة البنكية. وللسنة الثانية عىل التوايل، استضاف بنك املغرب َمجاميِ

للحدود من أجل الوقوف عىل الوضع املايل واالحرتازي لهذه املجموعات، واسرتاتيجيتها ومراقبة مخاطرها. وتم إرسال بعثتني 

ميدانيتني إىل فروع هذه البنوك بالتعاون مع سلطات املرشفة يف بلدان االستقبال.
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وعىل املستوى الترشيعي، انكبت الجهود خصوصا عىل تحضري النصوص التطبيقية للقانون البنيك، الصادر يف يناير 2015. ويف 

هذا اإلطار، اعتمد بنك املغرب املنشور املتعلق بالوثائق واملعلومات الالزمة لدراسة طلبات االعتامد. وأعد أيضا، بعد التشاور 

مع مهنيي القطاع البنيك، مشاريع املناشري ذات الصلة بالقواعد التي ترسي عىل املترصفني املستقلني وعىل رشاء املساهامت، 

إضافة إىل املناشري املتعلقة بحامية زبناء مؤسسات االئتامن.

التشاركية وفتح باب إيداع طلبات  املالية  التقنية ملنتجات  التي تحدد الخصائص  النصوص  البنك أيضا عىل صياغة  وعمل 

االعتامد أمام الفاعلني املهتمني. ومتت أيضا دراسة املعايري التي يتعني أن تؤطر مامرسة البنوك التقليدية لهذا النشاط، عرب 

النوافذ، ومتت مناقشتها مع مهنيي القطاع البنيك من أجل تشجيع تطور متوازن وسليم للسوق. إضافة إىل ذلك، عمل البنك، 

بناء عىل نهج تشاوري، عىل إحداث تدابري املواكبة الالزمة لتشجيع هذه الصناعة املالية الجديدة، السيام فيام يتعلق باإلطار 

الرضيبي والقانوين وإحداث سوق الصكوك السيادية. 

وعىل املستوى االحرتازي الكيل، عمل بنك املغرب عىل تعزيز اإلطار التحلييل ملراقبة النظام املايل بالتنسيق مع باقي السلطات 

األعضاء يف لجنة التنسيق ومراقبة املخاطر النظامية. وانكبت جهود البنك أيضا عىل إعداد الوسائل االحرتازية الكلية التي 

تويص بها لجنة بازل. ويف هذا اإلطار، عمل البنك عىل أن يدرج يف ترسانته التنظيمية احتياطيات األموال الذاتية ملواجهة 

التقلبات الدورية، من أجل تقليص املخاطر النابعة من دورة االئتامن، عند االقتضاء.

ويف مجال اإلدماج املايل، واصل البنك، برشاكة مع القطاع البنيك، جهوده الرامية إىل تحسني الولوج إىل الخدمات املالية. فقد 

تعززت الشبكة البنكية لتصل إىل 6.139 وكالة و6.529 شباك آيل لألداء، وارتفعت نسبة تعميم الخدمات البنكية إىل %68. 

وتجاوز عدد املستفيدين من القروض الصغرى 886.000 زبون.

ويف إطار مواصلة أنشطة الرتبية املالية، نظم بنك املغرب يف مارس 2015، تحت رعاية الجمعية املغربية للرتبية املالية التي 

تم إنشاؤها لهذا الغرض، الدورة الرابعة ألسبوع املالية الذي استفاد منه حوايل 100.000 طفل ترتاوح أعامرهم بني 8 و17 

سنة، ووّسع مجال تدخله مع الجهات املعنية لفائدة املقاوالت الصغرية جدا عرب برامج مالمئة للتوعية املالية.

ويف إطار تدابري مواكبة املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة، استفاد من صندوق الدعم املايل منذ انطالقه 183 مقاولة 

بغالف مايل بلغ 1,2 مليار درهم، مام ساهم يف الحفاظ عىل حوايل 24.000 منصب شغل. وهو صندوق أنشئ بالرشاكة مع 

البنوك لتوفري التمويل املشرتك للمقاوالت القادرة عىل االستدامة لكنها تعاين من صعوبات عابرة بسبب الظرفية االقتصادية. 

وشهدت سنة 2015 التدخل املشرتك لصندوق النقد الدويل والبنك الدويل اللذين نفذا بعثة يف إطار برنامج تقييم النظام 

املايل )FSAP(، بعد البعثتني السابقتني يف سنة 2002 ثم 2007. وأبرز هذا التقييم متانة وصالبة النظام البنيك تجاه مختلف 

سيناريوهات اختبارات الضغط التي تم إجراؤها، وأكد التقدم املحرز يف مجال اإلرشاف االحرتازي الكيل والجزيئ وحل األزمات 

واإلدماج املايل، إضافة إىل تحديد عدد من فرص التحسني التي يعمل بنك املغرب وباقي األقطاب املعنية عىل تحقيقها. 
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أبرز أحداث سنة 2015

:   نرش القانون رقم 103.12 املتعلق مبؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها يف الجريدة الرسمية.22 يناير

:  مشاركة بنك املغرب يف زيارة دراسية نظمها البنك املركزي البحريني لفائدة 7 أعضاء من املجلس 25 يناير

العلمي األعىل من أجل االطالع عىل تجربة هذا البلد يف مجال املالية اإلسالمية.

:  مشاركة بنك املغرب يف زيارة دراسية نظمها البنك املركزي املاليزي يف موضوع املالية اإلسالمية.23 فرباير

:  تنظيم بنك املغرب للدورة الثانية عرشة الجتامع َمجَمع املرشفني البنكيني الفرنكفونيني.5 مارس

:  مشاركة بنك املغرب بأبو ظبي يف االجتامع األول لفريق العمل املعني باالستقرار املايل التابع لصندوق 11 مارس

النقد العريب.

 :  تنظيم بنك املغرب لالجتامع األول ملَجَمع مرشيف مجموعة القرض الشعبي للمغرب.30 مارس

 :  تنظيم بنك املغرب لالجتامع األول ملَجَمع مرشيف مجموعة البنك املغريب للتجارة الخارجية.31 مارس

:  انطالق بعثة برنامج تقييم النظام املايل املنجزة بالتعاون بني صندوق النقد الدويل والبنك الدويل.4 أبريل

:  مشاركة بنك املغرب يف االجتامع الذي نظمته الجمعية املهنية لرشكات البورصة والجمعية املغربية 27 أبريل

للاملية التشاركية يف الدار البيضاء حول موضوع »دراسة مقارنة ملؤرشات مطابقة الرشيعة: أي منوذج 

للمغرب؟«

الرشق 28 أبريل ملنطقة  املايل  العمل  والعرشين ملجموعة  الواحد  الرئييس  االجتامع  املغرب يف  بنك  :  مشاركة 

األوسط وشامل إفريقيا، املنعقد مبسقط.

:  مشاركة بنك املغرب بأبو ظبي يف االجتامع السادس والعرشين للجنة العربية للرقابة البنكية التابعة 7 ماي

لصندوق النقد العريب.

:  مشاركة بنك املغرب يف االجتامع الرفيع املستوى حول مستجدات اإلرشاف البنيك واالستقرار املايل، 9 ماي

املنظم بأبو ظبي بالتعاون بني صندوق النقد العريب ولجنة بازل ومجلس االستقرار املايل.

:  مشاركة بنك املغرب بأبو ظبي يف االجتامع الخامس والعرشين للجنة العربية للرقابة البنكية التابعة 13 ماي

لصندوق النقد العريب.

املنطقة 27 ماي يف  البنيك  واإلرشاف  املايل  االستقرار  حول  العمل  حلقة  يف  مبارسيليا  املغرب  بنك  :  مشاركة 

األورومتوسطية، التي نظمها بنك فرنسا بالتعاون مع البنك الدويل.

:  اللقاء نصف السنوي لبنك املغرب مع مجلس املجموعة املهنية لبنوك املغرب.4 يونيو

نظمته 9 يونيو الذي  الفالحي  القرض  مجموعة  مرشيف  ملَجَمع  السنوي  االجتامع  يف  املغرب  بنك  :  مشاركة 

بباريس الهيئة الفرنسية للمراقبة االحرتازية وتسوية البنوك.
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:  مشاركة بنك املغرب يف االجتامع السنوي ملَجَمع مرشيف مجموعة الرشكة العامة الذي نظمته بباريس 9 يونيو

الهيئة الفرنسية للمراقبة االحرتازية وتسوية البنوك.

:  مشاركة بنك املغرب بأبو ظبي يف اجتامع فريق العمل املعني بالشمول املايل التابع لصندوق النقد 10 يونيو

العريب. 

:  انعقاد االجتامع السابع للجنة االستقرار املايل التابعة لبنك املغرب.22 يونيو

:  انعقاد االجتامع األول للجنة التنسيق ومراقبة املخاطر النظامية، التي حلت محل لجنة تنسيق أجهزة 23 يونيو

اإلرشاف عىل القطاع املايل.

:  مشاركة بنك املغرب مبابوتو يف املنتدى العاملي السابع لسياسات اإلدماج املايل الذي نظمه االئتالف فاتح شتنرب

من أجل اإلدماج املايل.

:  مشاركة بنك املغرب يف الورشة اإلقليمية الثانية حول الخدمات البنكية املحمولة التي نظمها االتحاد 7 شتنرب

من أجل املتوسط يف برشلونة.

:  مشاركة بنك املغرب بأبو ظبي يف االجتامع الثاين لفريق العمل املعني باالستقرار املايل التابع لصندوق 9 شتنرب 

النقد العريب.

:  تنظيم بنك املغرب لالجتامع الثاين ملَجَمع مرشيف مجموعة التجاري وفابنك.فاتح أكتوبر

األوسط 26 أكتوبر الرشق  ملنطقة  اإلقليمية  االستشارية  للمجموعة  الثامن  االجتامع  يف  املغرب  بنك  :  مشاركة 

وشامل إفريقيا املنبثقة عن مجلس االستقرار املايل، املنعقد يف أبو ظبي.

:  اجتامع السيد وايل بنك املغرب مع الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى.28 أكتوبر

:  مشاركة بنك املغرب بعامن يف املؤمتر الرفيع املستوى حول اإلدماج املايل والتشغيل يف منطقة الرشق 10 نونرب 

األوسط وشامل إفريقيا، الذي نظمه كل من البنك املركزي األردين والوكالة األملانية للتعاون الدويل 

وصندوق النقد العريب.

:  مشاركة بنك املغرب يف الدورة الثالثة عرشة الجتامع َمجَمع املرشفني البنكيني الفرنكفونيني املنعقدة 19 نونرب

بأبيدجان.

الرشق 22 نونرب ملنطقة  املايل  العمل  ملجموعة  والعرشين  الثاين  الرئييس  االجتامع  يف  املغرب  بنك  :  مشاركة 

األوسط وشامل إفريقيا، املنعقد باملنامة.

:  انعقاد االجتامع نصف السنوي لبنك املغرب مع مجلس املجموعة املهنية لبنوك املغرب.24 نونرب

:  انعقاد االجتامع الثامن للجنة االستقرار املايل التابعة لبنك املغرب.18 دجنرب

:  انعقاد االجتامع الثاين للجنة التنسيق ومراقبة املخاطر النظامية.29 دجنرب
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األرقام الرئيسية للنظام البنيك

1 - بنية النظام البنيك
 : 84- عدد مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها 

•  : 19البنوك	
•  : 34رشكات التمويل	
•  : 6البنوك الحرة	
•  : 13جمعيات القروض الصغرى	
•  : 10مؤسسات األداء )رشكات تحويل األموال(	
•  : 2مؤسسات أخرى	

- شبكة البنوك : 

• يف املغرب : 6.139 وكالة بنكية، أي ما يعادل وكالة بنيك واحدة لكل 5.500 نسمة	

                   6.529 شباك بنيك أوتوماتييك

• يف الخارج : 41 رشكة تابعة و18 فرعا بحوايل 1.453 وكالة بنكية.	

- مجموع مستخَدمي مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها : 52.448

2 - مؤرشات نشاط البنوك ومردوديتها
201320142015)املبالغ مباليري الدراهم(

1.0951.1031.145مجموع الحصيلة

726734750قروض بواسطة الدفع من الصندوق )صافية من املؤن()1(

722770819ودائع الزبناء

9498104األموال الذاتية )دون احتساب أرباح السنة املالية(

40,344,043,6العائد الصايف البنيك

21,523,823,7النتيجة اإلجاملية لالستغالل

9,910,09,4النتيجة الصافية

%4,82%5,49%5,19متوسط مردود االستخدامات

%1,59%1,94%1,98متوسط كلفة املوارد

%49,1%46,1%47,7متوسط معامل االستغالل

)ROA( 0,8%0,9%0,9عائد األصول%

)ROE( 9,1%10,2%10,6عائد الرأسامل%

%7,4%6,9%5,9نسبة الديون املعلقة األداء

%68%65%64نسبة تغطية الديون املعلقة األداء باملؤن

)1( مبا يف ذلك القروض املمنوحة لرشكات التمويل
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بنية استخدامات البنوك بنية موارد البنوك 

%9,0

%71,5 

%7,0 

%9,1
%3,4 

  ديون عىل مؤسسات االئتامن 
والهيئات املعتربة يف حكمها

 ديون عىل الزبناء 

 محفظة السندات

 أصول أخرى

%14,4 

%60,7 

%19,5 

%5,4 

  ديون تجاه مؤسسات 
االئتامن والهيئات املعتربة 

يف حكمها

 ودائع الزبناء

 ديون سندية

 األموال الذاتية املحاسبية

 خصوم أخرى

3 - مؤرشات نشاط رشكات التمويل ومردوديتها
201320142015 )*()املبالغ مباليري الدراهم(

9599103مجموع الحصيلة

878991قروض بواسطة الدفع من الصندوق )صافية من املؤن(

55,35,3العائد الصايف البنيك

3,23,33,3النتيجة اإلجاملية لالستغالل

1,471,501,50النتيجة الصافية

9,8%10,3%9,8%نسبة الديون املعلقة األداء

)ROA( 1,5%1,5%1,5%عائد األصول

)ROE( 15,0%15,9%15,5%عائد الرأسامل
)*( متت مراجعة أرقام سنة 2013.

حصة كل فئة من مؤسسات التمويل يف مجموع األصول

%43
%43

%14

 رشكات القرض اإليجاري

 رشكات قروض االستهالك

 رشكات متويل أخرى
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5 - مؤرشات نشاط جمعيات القروض الصغرى ومردوديتها
201320142015)املبالغ مباليري الدراهم(

5,76,56,9مجموع الحصيلة

4,95,55,9املبلغ الجاري للقروض )اإلجاميل(

3,8%3,7%4,3%نسبة الديون املعلقة األداء

0,210,220,25النتيجة الصافية

6 -  مؤرشات نشاط البنوك الحرة ومردوديتها
201320142015)املبالغ مباليري الدراهم(

37,941,741,0مجموع الحصيلة

16,315,113,3املبلغ الجاري للقروض )اإلجاميل(

4,04,74,3ودائع الزبناء

370,49, 0,250النتيجة الصافية

7 -  مؤرشات نشاط املجموعات البنكية التسعة1 ومردوديتها – عىل أساس مجمع
20142015 )*(2013 )*()املبالغ مباليري الدراهم(

1.2411.2931.359مجموع الحصيلة

844864887قروض بواسطة الدفع من الصندوق )صافية من املؤن(

811871934ودائع الزبناء

104110116األموال الذاتية - حصة املجموعة

556061العائد الصايف البنيك

283130النتيجة اإلجاملية لالستغالل

9,910,911,5النتيجة الصافية - حصة املجموعة

50,7%48,4%49,7%متوسط معامل االستغالل

)ROA( 0,8%0,8%0,8%عائد األصول

)ROE( 9,9%9,5%9,0%عائد الرأسامل

)*( تم تحيني إحصائيات 2013 و 2014.

1  التجاري وفابنك، البنك املغريب للتجارة الخارجية، والقرض الشعبي للمغرب، الرشكة العامة، قرض املغرب، البنك املغريب للتجارة والصناعة، القرض العقاري والسياحي، البنك الفالحي املغريب، صندوق 

اإليداع والتدبري كابيطال.



الباب األول
املشهد البنكي املغربي
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واصلت البنوك سنة 2015 سياستها يف تكثيف شبكتها وتطوير اإلدماج املايل، سواء عىل املستوى الوطني أو الجهوي. 

وباملوازاة مع ذلك، تعزز مستوى التمركز لفائدة البنوك التي ميتلك املغاربة غالبية رأساملها.

1 - بنية النظام البنيك واملساهمني
خالل سنة 2015، ظل عدد مؤسسات االئتامن املعتمدة يف املغرب 84 مؤسسة. ومل يتغري أيضا عدد املؤسسات حسب الفئات.

جدول رقم 1 : تطور عدد مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

2015 2014 2013 2012 2011  
19 19 19 19 19 البـنـوك

مبا فيها

7 7 7 7 7 البنوك التي ميتلك األجانب غالبية رأساملها

5 5 5 5 5 البنوك التي ميتلك القطاع العمومي غالبية رأساملها

34 34 35 36 35 رشكات التمويل
16 16 17 18 18 رشكات قروض االستهالك

6 6 6 6 6 رشكات قروض اإليجار

2 2 2 2 2 رشكات قروض العقار

2 2 2 2 2 رشكات الكفالة

2 2 2 2 2 رشكات تحصيل ورشاء الديون

3 3 3 3 2 رشكات تدبري وسائل األداء

3 3 3 3 3 رشكات أخرى

53 53 54 55 54 مجموع مؤسسات االئتامن
6 6 6 6 6 البنوك الحرة

13 13 13 13 13 جمعيات القروض الصغرى
10 10 9 10 10 مؤسسات األداء )رشكات تحويل األموال(
2 2 2 2 2 مؤسسات أخرى

84 84 84 86 85 املجمـوع

تهيمن عىل بنية املساهمني يف النظام البنيك كتلة من املساهمني الخواص تتألف أساسا من الرشكات القابضة للمجموعات 

الخاصة املغربية، ورشكات التأمني، ومؤسسات االحتياط االجتامعي واملجموعات البنكية األجنبية.

وميلك مساهمون أجانب من أصول فرنسية وإسبانية وأمريكية وأردنية الحصة األكرب يف رأسامل سبعة بنوك ومثاين رشكات 

متويل. 

ومع نهاية سنة 2015، كانت اثنتا عرشة مؤسسة ائتامن، من بينها ستة بنوك، مدرجة ببورصة الدار البيضاء، ومتثل أكرث من 

39% من رسملة البورصة.
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ويف الخارج، بلغ عدد الرشكات التابعة للبنوك املغربية وفروعها 41 رشكة تابعة و18 فرعا. ومتلك هذه الرشكات 1.453 وكالة، 

تتوزع بنسبة 56% يف بلدان غرب إفريقيا، و15% يف رشق وجنوب إفريقيا، و15% يف شامل إفريقيا، و7% يف وسط إفريقيا، 

و7% يف أوروبا. ومتلك أيضا 50 مكتب متثيل، يوجد 84% منها يف أوروبا.

2 - تطور مؤرشات اإلدماج املايل
خالل سنة 2015، فتحت البنوك 231 شباكا جديدا، مقابل 222 يف السنة املاضية، وأقفلت 7 منها مقابل 18. وبالتايل، أصبحت 

شبكة البنوك تضم ما مجموعه 6.139 وكالة.

رسم بياين 1 : تطور الشبكة البنكية
6 139 

2015 

5 711 

2013 

5 915 

2014 

وبالتايل، بلغت الكثافة البنكية 5.500، وهي تقاس من خالل عدد الساكنة لكل شباك. أما الكثافة التي تقاس بعدد الشبابيك 

لكل 10.000 شخص فتبلغ حوايل 1,8 شباك، مقابل أقل من شباك واحد قبل عرش سنوات.

رسم بياين 2 : حصة كل جهة يف مجموع الشبكة والودائع والقروض )%(

0 10 20 30 40 50 60 70 

الداخلة -واد الذهب

كلميم-واد نون

العيون-الساقية الحمراء

درعة-تافياللت

بني مالل-الخنيفرة

سوس-ماسة

مراكش-آسفي

الجهة الرشقية

طنجة-تطوان-الحسيمة

فاس-مكناس

الرباط-سال-القنيطرة

الدار البيضاء-سطات

 القروض  الودائع  الشبابيك
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البيضاء-سطات  الدار  كانت جهة  أنه خالل سنة 2015،  يتبني  املغرب،  اعتمده  الذي  الجديد  الرتايب  التقسيم  إىل  وبالنظر 

تتوفر عىل 29,4% من الشبابيك، و40% من الودائع و64% من القروض، تليها جهة الرباط-سال-القنيطرة بحوايل 15% من 

الشبابيك، و17,4% من الودائع و16% من القروض. وتأيت جهة فاس-مكناس يف الرتبة الثالثة بحصة 11,3% من الشبابيك، 

و8% من الودائع وحوايل 5% من القروض.

رسم بياين 3 : تطور نسبة تعميم التعامل البنيك )%(

60
64

68

2013 2014 2015 

تعززت نسبة تعميم التعامل البنيك2 هذه السنة مبقدار 4 نقط إىل 68%. وباملوازاة مع ذلك، ارتفع عدد الحسابات املفتوحة 

يف سجالت البنوك إىل ما مجموعه 23 مليون حساب، أي أكرث من 1,7 مليون حساب إضايف مقارنة مع 2014. وال تزال التغطية 

الرتابية للشبابيك تربز بأن مستوى االستفادة من الخدمات البنكية متفاوت بني املناطق الحرضية والقروية، إذ تظل تغطية 

هذه األخرية ضعيفة.

رسم بياين 4 : تطور عدد البطاقات البنكية املتداولة )باملاليني(

9,8 
10,9 

11,8 

2013 2014 2015 

أما عدد البطاقات التي أصدرتها البنوك، فبلغ 11,8 مليون بطاقة، أي حوايل 900 ألف بطاقة إضافية مقارنة مع السنة املاضية 

)7,3%+(. وباملوازاة مع ذلك، تواصل توسيع شبكة الشبابيك البنكية اآللية عرب إحداث 295 وحدة جديدة لتصل إىل ما 

مجموعه 6.529 شباك، أي شباكان لكل 10.000 شخص.

2 نسبة عدد الحسابات املفتوحة يف حسابات البنوك إىل مجموع السكان.
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إطار رقم 1 : التدابري الرئيسية املتخذة سنة 2015 لتطوير اإلدماج املايل

خالل سنة 2015، واصل بنك املغرب تدابريه الرامية إىل تحسني الحصول عىل الخدمات البنكية واستخدامها. وبهذا الصدد، نظم يف مارس، 

تحت رعاية الجمعية املغربية للثقافة املالية وبالتعاون مع رشكائه، الدورة الرابعة ألسبوع املالية لفائدة األطفال والشباب. وتم تنظيم زيارات 

إىل وكاالت ومتحف بنك املغرب، ودار السكة، وبورصة الدار البيضاء، والوكاالت البنكية، ورشكات التأمني، لفائدة حوايل 100.000 تلميذ من 

املدارس االبتدائية والثانوية ترتاوح أعامرهم بني 8 و17 سنة.

وباملوازاة مع ذلك، رشع بنك املغرب يف دراسة مع الوكالة الوطنية لتقنني االتصالت من أجل وضع اسرتاتيجية جديدة لتطوير وسائل األداء 

اإللكرتونية يف سبيل إنشاء منصة وطنية لألداء عرب الهاتف النقال، بتكاليف منخفضة، تستخدمها منظومة موسعة تتألف من التجار واألرس 

ومزّودي البنيات التحتية ومقدمي خدمات األداء املعتَمدين.

ويُرتقب أن يتعزز اإلدماج املايل للسكان سنة 2016، بفضل استكامل األوراش التي بدأت سنة 2015 والتي تهم إطار تنفيذ املالية التشاركية 

واإلطار املنظم إلحداث مؤسسات األداء.

ولتعزيز رافعات اإلدماج املايل، تم الرشوع يف تفكري أشمل حول اسرتاتيجية وطنية تجمع بني الفاعلني العموميني والخواص ويرشف عليها 

إطار حكامة خاص. 

وعىل الصعيد الداخيل، عمل بنك املغرب عىل مالءمة بنيته التنظيمية ملواكبة هذه التحديات الجديدة وأنشأ قسام جديدا مكلفة مبهمة 

تطوير اإلدماج املايل ومراقبة أنظمة ووسائل األداء.

3 -  عدد مستخَدمي مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها
وصل عدد مستخَدمي مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، بنهاية دجنرب 2015، إىل 52.448 مستخَدم، يعمل 

حوايل 78% منهم يف البنوك، وحوايل 8% يف رشكات التمويل، و13% لدى جمعيات القروض الصغرى.

رسم بياين 5 : تطور عدد مستخَدمي البنوك

39 088 

40 055 

40 780 

2013 2014 2015 
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وعززت البنوك عدد مستخَدميها بحوايل 725 مستخَدما جديدا، مقابل 967 مستخدم سنة 2014، ليصل عددهم ما مجموعه 

40.780 مستخَدما، يعمل حوايل أربعة أخامسهم لدى البنوك ذات الرأسامل الخاص.

رسم بياين 6 : تطور عدد مستخدمي رشكات التمويل

2 051 2 050 2 105 

399 411 407 

1 370 1 473 1 510 

2013 2014 2015 

 رشكات قروض االستهالك  رشكات القرض اإليجاري  رشكات متويل أخرى

وصل عدد مستخَدمي رشكات التمويل بنهاية دجنرب 2015 إىل 4.022 مستخَدم، أي 88 مستخَدما إضافيا مقارنة مع 2014، 

ويعمل معظمهم لدى رشكات قروض االستهالك وتدبري وسائل األداء.

ويعمل حوايل 52% من مجموع هؤالء املستخَدمني لدى رشكات قروض االستهالك، مقابل 10% لدى رشكات القرض اإليجاري، 

و20% لدى رشكات تدبري وسائل األداء، و9% لدى رشكات القرض العقاري.

أما جمعيات القروض الصغرى، فقد ارتفع عدد مستخَدميها بحوايل 465 مستخَدم ليصل إىل ما مجموعه 6.590 مستخَدم 

بنهاية 2015.

4 -  تطور التمركز البنيك
انطالقا من نسبة مجموع األصول، والودائع املجمعة من الزبناء والقروض املوزعة، تعزز متركز النظام البنيك بشكل طفيف 

سنة 2015 من حيث مجموع األصول والودائع، وانخفض فيام يتعلق بالقروض.

1.4 - متركز نشاط البنوك عىل أساس فردي

فيام يتعلق مبجموع األصول، ارتفعت مساهمة البنوك الثالثة األوىل مبقدار 0,4 نقطة إىل 65,5%، بينام ارتفعت حصة البنوك 

الخمسة األوىل من 79,5% إىل %79,8.
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رسم بياين 7 : متركز مجموع األصول )%(

2013 2014 2015 

65,7 65,1 65,5 
79,7 79,5 79,8 

 البنوك الثالثة األوىل  البنوك الخمسة األوىل

يف ما يتعلق بالودائع، ارتفعت حصة البنوك الثالثة والخمسة األوىل إىل 66% )0,8+ نقطة( و80,9% )0,6+ نقطة( عىل 

التوايل.

رسم بياين 8 : متركز الودائع )%(

2013 2014 2015 

64,6 65,2 66,0 

79,6 80,3 80,9 

 البنوك الثالثة األوىل  البنوك الخمسة األوىل

وبالنسبة للقروض، بلغت مساهمة البنوك الثالثة األوىل 64,8% من املجموع، بانخفاض قدره 0,4 نقطة، وتراجعت حصة 

البنوك الخمسة األوىل مبقدار 0,3 نقطة إىل %81,5.

رسم بياين 9 : متركز القروض )%(

2013 2014 2015 

65,3 65,2 64,8 

81,4 81,8 81,5 

 البنوك الثالثة األوىل  البنوك الخمسة األوىل

حسبام يتبني من الرسم البياين 10، ظل متركز مجموع األصول والودائع والقروض لدى البنوك، الذي يقيسه مؤرش هرفيندال-

هريشامن، يف نفس مستوى السنوات املاضية، مام يعرب عن اعتدال متركز السوق البنكية.
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رسم بياين 10 : التمركز حسب مؤرش هرفيندال-هريشامن

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

2013 2014 2015 

 البنوك التي ميتلك الخواص املغاربة غالبية رأساملها  البنوك التي ميتلك األجانب غالبية رأساملها  البنوك التي ميتلك القطاع العمومي غالبية رأساملها

ويشري تحليل التمركز حسب طبيعة املساهمة يف الرأسامل إىل أن ثقل البنوك ذات الرأسامل الخاص اململوك يف معظمه 

للمغاربة ارتفع إىل 53,1% من الشبابيك )0,6+ نقطة(، وإىل 65,9% من األصول )0,4+ نقطة(، و66,2% من الودائع )0,7+ 

نقطة( وانخفض إىل 65,1% من القروض )0,3- نقطة(.

رسم بياين 12 : التمركز حسب نوع املساهمة – 2015 )%( رسم بياين 11 : التمركز حسب نوع املساهمة – 2014 )%(

28,5 
17,0 16,1 14,7 

18,4 
17,1 17,7 20,2 

53,1 
65,9 66,2 65,1 

الشبابيكاألصولالودائعالقروض

28,7 

18,8 

52,5 

16,7 

17,8 

65,5 

16,1 

18,5 

65,4 

14,1 

20,5 

65,4 

األصول الشبابيكالودائع القروض

 البنوك التي ميتلك الخواص املغاربة غالبية رأساملها  البنوك التي ميتلك األجانب غالبية رأساملها  البنوك التي ميتلك القطاع العمومي غالبية رأساملها

وارتفعت حصة البنوك التي ميتلك القطاع العمومي غالبية رأساملها مبقدار 0,3 نقطة إىل 17% من حيث األصول، ومبقدار 

0,6 نقطة إىل 14,7% من حيث القروض. وظلت حصتها من حيث الودائع مستقرة يف 16,1%، وانخفضت حصتها يف ما يخص 

الشبابيك مبقدار 0,2 نقطة إىل %28,5.

أما البنوك التي ميتلك األجانب غالبية رأساملها، فانخفض وزنها فيام يتعلق بالشبابيك إىل 18,4% )0,4%-(، ومجموع األصول 

إىل 17,1% )0,7%-(، والودائع إىل 17,7% )0,8%-(، والقروض إىل %20,2 )%0,3-(.

2.4 - متركز نشاط رشكات التمويل

متيز قطاع رشكات التمويل بهيمنة الرشكات التي تدعمها البنوك.
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رسم بياين 13 : متركز مجموع أصول رشكات قروض االستهالك )%(

59 63 62 
76 82 82 

2013 2014 2015 

 رشكات قروض االستهالك الثالث األوىل  رشكات قروض االستهالك الخمس األوىل

بينام  املاضية،  السنة  يف   %63 مقابل  القطاع،  حصيلة  مجموع  من   %62 الكربى  الثالث  االستهالك  قروض  ومتلك رشكات 

حافظت رشكات قروض االستهالك الخمس الكربى عىل نفس مستوى سنة 2014 وهو %82. 

وتستحوذ 10 رشكات تدعمها مؤسسات مالية عىل حوايل 98% من نشاط القطاع. 

رسم بياين 14 : متركز مجموع أصول رشكات القرض اإليجاري )%(

74 75 75 

96 97 97 

2014 20132015

 رشكات القرض اإليجاري الثالث األوىل  رشكات القرض اإليجاري الخمس األولى

وفيام يتعلق برشكات القرض اإليجاري، بلغت حصة الرشكات الثالث األوىل والخمس األوىل يف مجموع الحصيلة 75% و%97 

عىل التوايل، وهي نفس مستويات السنة املاضية. 

3.4 - متركز نشاط البنوك عىل أساس مجمع

عىل أساس مجمع، مل يشهد متركز نشاط القروض تغريا ملحوظا، فقد استقرت حصة البنوك الثالثة األوىل يف نسبة %65، 

وانخفضت حصة البنوك الخمسة األوىل بنقطة واحدة إىل %81. 
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جدول رقم 2 : تطور متركز القروض عىل أساس مجمع )%(

قروض التجهيز والخزينة 
للمقاوالت

مجموع القروضقروض االستهالكالقروض العقارية

201320142015201320142015201320142015201320142015

646463646565656363656565املجموعات الثالث األوىل 

املجموعات الخمس 
األوىل

828383828181828180818281

يتبني من تحليل التمركز حسب نوع عمليات القرض بأنه فيام يتعلق بقروض الخزينة والتجهيز، تقلصت حصة املجموعات 

البنكية الثالث األوىل بنقطة واحدة إىل 63% وظلت حصت املجموعات البنكية الخمس األوىل عىل حالها )83%(. وفيام 

التوايل،  بنسب 65% و81% عىل  األوىل  الثالث والخمس  البنكية  املجموعات  العقارية، فقد صدرت عن  بالقروض  يتعلق 

وبالتايل، مل تتغري مقارنة مع 2014. وبالنسبة لقروض االستهالك، تراجع ثقل املجموعات البنكية الخمس األوىل مبقدار نقطة 

واحدة إىل 80%، مقابل استقرار يف 63% بالنسبة للمجموعات البنكية الثالث األوىل. 





الباب الثاني
نشاط مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها 

ومردوديتها
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خالل سنة 2015، أدى كل من تباطؤ نشاط القروض، وانخفاض أسعار الفائدة، واستمرار ارتفاع كلفة املخاطر، إىل انخفاض 

بفضل  الداخلية  السوق  يف  التطور  هذه  تعويض  فتم  مجمع،  أساس  عىل  أما  فردي.  أساس  عىل  للبنوك  الصافية  النتيجة 

املساهمة الجيدة للنشاط املحقق بالخارج.

1 - نشاط البنوك ومردوديتها عىل أساس فردي
تتم دراسة نشاط البنوك انطالقا من حصيلتها التي تجسد نشاطها باملغرب3.

عىل العموم، شهد حجم نشاط البنوك ارتفاعا. ففي ما يتعلق باملوارد، كان تطور الودائع وتعزيز األموال الذاتية أهم العنارص 

مؤسسات  عىل  الديون  مستوى  عىل  التطور  هذا  انعكس  فقد  لالستخدامات،  بالنسبة  أما  التطور.  هذا  يف  ساهمت  التي 

االئتامن، وبدرجة أقل، عىل مستوى القروض املمنوحة للزبناء.

1.1 - انتعش النشاط البنيك بفضل تحصيل الودائع

ارتفع حجم النشاط البنيك، الذي يُقاس مبجموع الحصيلة، إىل 1.145 مليار درهم بنهاية دجنرب 2015، مرتفعا بنسبة %3,8، 

بعد %0,7 سنة 2014، و5,2% سنة 2013. ومن بني هذا املجموع، تظل حصة العمليات املنجزة مع غري املقيمني بالعملة 

األجنبية محدودة يف %3 من االستخدامات و2% من املوارد. ونسبة إىل الناتج الداخيل اإلجاميل باألسعار الجارية، بلغ إجاميل 

أصول البنوك 117%.

1.1.1 -  شمل تطور االستخدامات البنكية العمليات مع مؤسسات االئتامن وبدرجة أقل القروض 
املمنوحة للزبناء

يشمل تطور االستخدامات البنكية تطورات متباينة. إذ ارتفعت الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها 

ارتفاعا ملحوظا. وتخفف هذا االرتفاع بتباطؤ الديون عىل الزبناء وانخفاض محفظة السندات.

3 يظل النشاط البنيك الذي متارسه فروع البنوك ووكاالتها بالخارج ضعيفا.
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جدول رقم 3 : تطور استخدامات القطاع البنيك )نشاط البنوك يف املغرب(

التغير 2014/2015 )%(201320142015)مباليني الدراهم(

138.021137.446164.77419,9ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

670.451680.010695.3452,3ديون عىل الزبناء

3,0 -235.061230.569223.732محفظة السندات

136.676116.826118.5521,5مبا يف ذلك سندات الخزينة

22.37224.45527.24211,4قيم مستعقرة

29.20730.82234.38111,5أصول أخرى

1.095.1121.103.3021.145.4743,8مجموع األصول
بنود صافية من االستخامدات واملؤن.

وبناء عىل هذه التطورات، انخفضت حصة الديون عىل الزبناء مبقدار 0,9 نقطة إىل 60,7%، يف حني تراجعت حصةمحفظة 

السندات مبقدار 1,4 نقطة إىل 19,5%، لفائدة الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها التي ارتفع ثقلها 

بنسبة 14,4%، مقابل 12,5% سنة 2014. 

رسم بياين 15 : بنية أصول البنوك )%(

12,6 

61,2 

21,5

4,7

2013 

12,5 

61,6

20,9

5,0 

2014 

14,4 

60,7 

19,5

5,4 

2015 

 ديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  اديون عىل الزبناء  محفظة السندات  أصول أخرى

1.1.1.1 -  يعزى ارتفاع الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها إىل الديون عىل البنوك 

املحلية واألجنبية

بلغت الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها حوايل 164,8 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 19,9% مقارنة 

مع 2014. وبعد انخفاض طفيف بنسبة 0,4% يف السنة املاضية، تعرّب هذه الوترية عن ارتفاع الديون عىل البنوك وموجودات 

البنوك لدى البنك املركزي.
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رسم بياين 16 : ديون البنوك عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها )مباليري الدراهم(

ودائع لدى
 البنك املركزي

ديون عىل
 البنوك املحلية 

ديون عىل
 البنوك بالخارج

قروض ممنوحة
 لرشكات التمويل

قروض ممنوحة لباقي
 مؤسسات

 االئت�ن والهيئات
 املعتربة يف حكمها

18,5 
11,8 12,3 

55,5 

39,9 

9,0 

18,3 
13,5 

53,8 

42,8 

13,3 

31,5 

19,1 

54,8 

46,1 

2015    2014   2013  

الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات  لباقي مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها وشهدت  قروض ممنوحة 

املعتربة يف حكمها املحررة بالدرهم ارتفاعا بنسبة 18,3% إىل 122,9 مليار درهم، بعد انخفاض بنسبة 3,4% سنة 2014. أما 

الديون املحررة بالعملة األجنبية، والتي متثل أكرث من 25% يف املجموع، فارتفعت بنسبة 24,9% إىل 41,9 مليار درهم، بعد 

ارتفاع بنسبة 10% يف السنة املاضية.

وبالنظر إىل تحسن خزينة البنوك، ارتفعت ودائعها لدى البنك املركزي بنسبة 48% إىل 13,3 مليار درهم، بعد أن تراجعت 

سنة 2014.

وبنفس الشكل، ارتفعت الديون عىل البنوك املحلية بنسبة 72%، ليصل مبلغها الجاري إىل 31,5 مليار درهم، ارتباطا بدرجة 

كبرية بنمو قروض الخزينة التي ارتفعت بأكرث من الضعف إىل 17 مليار. ومتت مالحظة نفس هذا املنحى يف القيَم املستلمة 

لالستحفاظ التي ارتفعت بنسبة 70% إىل 10,3 مليار. ويف املقابل، انخفضت القروض املالية بنسبة 16,5% إىل 4,1 ماليري 

درهم.

باقي  عىل  الديون  وارتفعت  درهم.  مليار   19,1 إىل   %41,6 بنسبة  فارتفعت  بالخارج،  املستقرة  البنوك  عىل  الديون  أما 

مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، السيام البنوك الحرة، بنسبة 7,7% إىل 46,1 مليار درهم.

وبعد انخفاض القروض املمنوحة لرشكات التمويل بنسبة 3,1% سنة 2014، ارتفعت بنسبة 1,9% إىل 54,8 مليار درهم. 

ويشمل هذا التباطؤ انخفاضا طفيفا يف قروض الخزينة بنسبة 0,7% إىل 14,9 مليار وارتفاع القروض املالية بحوايل 3% إىل 

39,9 مليار.
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2.1.1.1 -  ارتفعت القروض املمنوحة للخواص بينام انكمشت القروض املمنوحة للرشكات

بعد ارتفاع املبلغ الجاري اإلجاميل للقروض بنسبة 1,8% سنة 2014، شهد ارتفاعا سنويا بنسبة 2,5% إىل 780,4 مليار درهم. 

ويُعزى هذا التطور املسجل خصوصا يف نهاية السنة، إىل االرتفاع امللحوظ يف القروض املالية بنسبة 18%، بعد انخفاض بنسبة 

8% يف السنة املاضية. وبغض النظر عن هذه العمليات، يظل ارتفاع القروض محدودا يف نسبة 0,8% مقابل 2,7% سنة 2014.

رسم بياين 17 : تطور القروض التي متنحها البنوك )%(

3,6

1,8

2,5

1,7

2,7

0,8

2013 2014 2015 

 القرض البنيك العام  القرض البنيك باستثناء القروض املالية

ونسبة إىل الناتج الداخيل اإلجاميل، أفرز املبلغ الجاري اإلجاميل للقروض معدال قدره 79% سنة 2015، مقابل 82% يف السنة 

املاضية.

أما القروض املحررة بالعملة األجنبية والتي متثل 2,5% من املجموع، فانخفضت بنسبة 33,7% إىل 17,3 مليار درهم، بعد 

ارتفاع بنسبة 44,7 يف السنة املاضية. ويعزى هذا االنخفاض إىل تراجع القروض املمنوحة للرشكات النفطية، وبدرجة أقل، 

إىل القروض املخصصة ملستوردي القمح.

وحسب الفئات، تراجعت القروض البنكية املمنوحة للرشكات غري املالية )العمومية والخاصة( بحوايل 2%، مقابل 1% سنة 

2014، رغم تخفيف أسعار الفائدة، مام يعكس عوامل تتعلق بالعرض والطلب.

وفيام يتعلق بالقروض املمنوحة لألرس، فقد استمر ارتفاعها ولو بوترية متباطئة مقارنة مع السنوات األخرية. وبلغت 252 

مليار، حيث ارتفعت بنسبة 5,6% مقابل 6,1% سنة 2014. ويشمل هذا التطور ارتفاع قروض السكن بنسبة 5,0%، بعد أن 

ارتفعت بنسبة 6,7%، وانتعاش قروض االستهالك بحوايل 7%، بعد شبه ركود سنة 2014.

لتمثل إىل 708 ماليري درهم،  بنسبة %2,4  )الرشكات واألرس( تصاعدا  الخاص  للقطاع  املمنوحة  القروض   وعموما، شهدت 

91% من مجموع القروض. وباملوازاة مع ذلك، بلغت القروض املمنوحة للقطاع العمومي )املقاوالت واإلدارات العمومية( 

73 مليار، أي بارتفاع بنسبة 3,7%، بعد ارتفاع بنسبة 1,6% سنة 2014، ارتباطا أساسا بارتفاع القروض املمنوحة للمقاوالت 

العمومية. ويف املقابل، تراجعت القروض املمنوحة لإلدارات العمومية تراجعا طفيفا.
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رسم بياين 18 : القروض البنكية املمنوحة للقطاع العام وللقطاع الخاص غري املايل

679 

69 

3,5 

4,5  

2013 

691 

70 

1,6 

1,8

2014 

73 

708 

3,7

2,4 

2015 

 تطور القروض املمنوحة للقطاع العام )%(

 تطور القروض املمنوحة للقطاع الخاص )%(

 القروض املمنوحة للقطاع الخاص )مباليري الدراهم(

 القروض املمنوحة للقطاع العام )مباليري الدراهم(

ويتبني من توزيع القروض حسب قطاعات النشاط، بأن القطاع الثالثي واألرس يهيمنان بحصة مرتاكمة تصل إىل 66%، يليهام 

القطاع الثانوي الذي يستحوذ عىل حوايل 30% من القروض البنكية، ثم القطاع الفالحي بحصة %4.

القروض  وساهمت القروض املمنوحة لقطاعي الفالحة والنقل واملواصالت بشكل إيجايب يف تطور القروض، بينام شهدت 

املمنوحة لقطاع الصناعات التحويلية تطورات سلبية.

رسم بياين 19 : التوزيع القطاعي للقروض بواسطة الدفع من الصندوق واملمنوحة من البنوك )%(

2013 
4,1 

18,6 

12,4 
6,2 
2,4 
3,8 
12,7 

29,7 

10,1 

2015 
4,4 

18,5 

11,2 
6,1 
2,1 
4,2 

13,4 

32,3 

7,8 

2014 
3,9 

19,3 

12,2 
6,6 
2,4 
3,7 
11,6 

31,4 

8,9 

 األنشطة املالية

 األرس

 قطاعات أخرى

 التجارة

 الفندقة

 النقل واملواصالت

 الفالحة والصيد البحري

 الصناعات

 البناء واألشغال العمومية

وتزايدت القروض املمنوحة للقطاع األويل بنسبة 15,2% لتبلغ 34,6 مليار درهم، وتحسنت حصتها يف املجموع مبقدار 0,5 

نقطة إىل 4,4%. أما القروض التي متول قطاع التجارة، فبلغت 47,3 مليار، بانخفاض بنسبة 6,3%، بعد أن ارتفعت بنسبة 

9,6% السنة املاضية.
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ووصل املبلغ الجاري للقروض املمنوحة لقطاع الصناعات 144 مليار درهم، إذ انخفضت بنسبة 2%، بعد ارتفاعها بنسبة 

5,7% يف السنة املاضية، وانكمشت حصتها بالتايل مبقدار 0,8 نقطة إىل 18,5%. أما القروض املمنوحة للرشكات التي تعمل يف 

إنتاج وتوزيع املاء والطاقة، فارتفعت بنسبة 5,2% بينام ارتفعت أيضا القروض املمنوحة لصناعات التعدين بنسبة %12,9.

وتراجعت حصة هذا  مليار.   16,4 إىل  الجاري  مبلغها  ليصل   %9,5 بنسبة  السياحة  لقطاع  املخصصة  القروض  وانخفضت 

القطاع يف مجموع القروض مبقدار 0,3 نقطة إىل 2,1%. ويف املقابل، ارتفع املبلغ الجاري للقروض املمنوحة لقطاع النقل 

واملواصالت بنسبة 17,3%، لتصل حصته يف مجموع القروض إىل %4,2.

وواصلت القروض املمنوحة لقطاع البناء واألشغال العمومية منحاها التنازيل ليصل مبلغها الجاري إىل 88 مليار، أي بانكامش 

بنسبة 5,2%. وفقدت حصتها نقطة واحدة لترتاجع إىل 11,2% سنة 2015.

إطار رقم 2 : أهم تطورات القروض املخصصة لإلنعاش العقاري سنة 2015

واألشغال  البناء  لقطاع  املمنوحة  للقروض  الرئييس  املكون  تعترب  التي  العقاري،  لإلنعاش  املخصصة  التمويالت  سجلت   ،2015 سنة  خالل 

العمومية، تراجعا بحوايل 9% إىل 66,5 مليار درهم. وعىل أساس بيانات 7 بنوك تُراكيِم 96% من حصة السوق )من القروض املخصصة لإلنعاش 

الثانوي والسياحي )18,2%-( وفئة السكن متوسط املستوى )9,6%-(. ويف املقابل،  العقاري(، يتبني بأن هذا الرتاجع شمل متويل السكن 

تواصل املنحى التصاعدي لتمويل فئة السكن االقتصادي واالجتامعي حيث ارتفع بنسبة 25,2% سنة 2015.

أبرز تطورات املبلغ الجاري لقروض اإلنعاش العقاري حسب الفئات )%(

-18,2 

5,4

-9,6

25,2 

سكن متوسط

 املستوى

سكن اقتصادي

 واجتعي

سكن ثانوي

 وسياحي

سكن رفيع 

املستوى

وبالنظر إىل االرتفاع امللحوظ يف القروض املالية يف نهاية السنة، ارتفعت القروض املمنوحة لألنشطة املالية بنسبة 18,8% إىل 

104,5 مليار، أي أن حصتها اكتسبت 1,8 نقطة إىل %13,4.
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رسم بياين 20 : بنية القروض بواسطة الدفع من الصندوق التي متنحها البنوك حسب أجلها )%(

2013 2014 2015 

38,4 

28,5 

27,2 

5,9 

34,9 

26,4 

31,8 

6,9 

33,4 

27,0 

32,2 

7,4 

 قروض قصرية األجل  قروض متوسطة األجل  قروض طويلة األجل  ديون معلقة األداء

الخزينة.  تسهيالت  برتاجع  ارتباطا   %2,1 بنسبة  األجل  قصرية  للقروض  الجاري  املبلغ  انخفض  االستحقاق،  آجال  حسب 

وتراجعت حصتها يف مجموع القروض من 34,9% إىل 33,4% ما بني 2014 و2015. وتعززت القروض طويلة األجل، مستفيدة 

من ارتفاع قروض السكن، بنسبة 4% إىل 251,5 مليار درهم، إذ اكتسبت حصتها 0,4 نقطة لتصل إىل 32,2%. أما القروض 

متوسطة األجل، فارتفع مبلغها الجاري بنسبة 5,1% إىل 211 مليار وتعززت حصتها بالتايل مبقدار 0,6 نقطة إىل %27.

3.1.1.1 -  تدنت محفظة السندات بالنظر إىل تراجع سندات التوظيف واالستثامر لفائدة محفظة التداول

انخفض املبلغ الجاري ملحفظة سندات البنوك بحوايل 2% ليصل املبلغ اإلجاميل إىل 225,5 مليار درهم، أي حوايل 20% من 

الحصيلة املجمعة، السيام ارتباطا بانكامش محفظة التوظيف واالستثامر.

جدول رقم 4 : تطور محفظة سندات البنوك
)املبلغ اإلجاميل مباليني الدراهم( 

التغير 2014/2015 )%(201320142015

111.90498.974105.7936,9سندات التداول

16,2 -47.20355.21146.252سندات التوظيف

12,1-43.63441.32036.300سندات االستثامر

33.57534.37637.1128,0سندات املساهمة واالستخدامات املامثلة

1,9 -236.316229.881225.457مجموع محفظة السندات

ويبني تحليل محفظة السندات حسب املحاسبة اإلبداعية أن املبلغ الجاري ملحفظة سندات التداول، بسعر السوق، تحسن 

بنسبة 6,9% إىل 105,8 مليار درهم، وذلك بعد أن انخفض بنسبة 11,6% سنة 2014. ويرتبط هذا التطور أساسا بارتفاع 

سندات الخزينة بنسبة 30,6% إىل 58 مليار، حيث اكتتبت بعض البنوك يف سندات الخزينة ألغراض التغطية، سواء لحسابها 

بنسبة 31% و11% عىل  انخفاضا  امللكية  الدين4 وسندات  باقي سندات  املقابل، شهدت  زبنائها. ويف  أو لحساب  الخاص 

التوايل، يف سياق تراجع إصدارات الدين الخاص وركود سوق البورصة.

4 تتألف باقي سندات الدين خصوصا من سندات االقرتاض وسندات الدين القابلة للتداول.
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التوظيف بنسبة 16,2% إىل 46,3 مليار درهم، وشمل هذا االنكامش محفظة  الجاري ملحفظة  املبلغ  املقابل، تراجع  ويف 

سندات الخزينة بحوايل 21% إىل 26,8 مليار، وباقي سندات الدين بنسبة 18,2% إىل 8,1 مليار، وسندات امللكية، السيام عىل 

شكل سندات مؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة، بنسبة 0,8% إىل 11,3 مليار. وبنفس الوترية، انكمشت سندات 

االستثامر بنسبة 12,1% إىل 36,3 مليار درهم، ومتثل سندات الخزينة ضمنها أكرث من %91.

وارتفعت محفظة سندات املساهمة بنسبة 8% إىل 37,1 مليار، ويوجد أكرث من ثالثة أرباعها يف املقاوالت التابعة. ويعكس 

هذا التطور ارتفاع املساهامت يف الرشكات الخاصة بنسبة 27,4% إىل 13,1 مليار، أي أكرث من 38,4% من محفظة املساهمة. 

ويف املقابل، تقلصت املساهامت اململوكة يف الرشكات العمومية بشكل ملحوظ، إذ تراجعت من 3,3 مليار إىل 17 مليون بعد 

تفويت أحد البنوك ملساهمتها يف رأسامل رشكة عمومية كبرية.

ارتفعت  املنجزة،  الجديدة  واالستثامرات  إفريقيا  التابعة يف  بعض رشكاتها  رأسامل  البنوك يف  بعض  تعزيز مساهمة  وبعد 

املحفظة  من   %46 لتمثل  مليار،   15,6 إىل   %13,3 بنسبة  بالخارج  املستقرة  االئتامن  مؤسسات  يف  اململوكة  املساهامت 

اإلجاملية للمساهمة و15% من األموال الذاتية املحاسبية للبنوك.

رسم بياين 21 : توزيع محفظة مساهامت البنوك حسب نوعية الطرف املقابل )%(

15,8 

41,3 

32,6

10,3 

2013 

14,9 

42,9 

31,9

10,3 

2014 

15,6 

45,9 

38,4 

0,1 

2015 

 مساهامت يف مقاوالت عمومية

 مساهامت يف مقاوالت خاصة

 مساهامت يف مؤسسات االئتامن بالخارج

 مساهامت يف مؤسسات االئتامن املغربية والهيئات املعتربة يف حكمها

وحسب الطبيعة القانونية، بلغت سندات الخزينة 118 مليار درهم، حيث سجلت تغريا إيجابيا بنسبة 1,5% مقارنة مع 

2014. ويأيت هذا االرتفاع الطفيف بعد انخفاض بنسبة 14,8% سنة 2014، التي متيزت برتاجع ملحوظ يف السندات املقرتَضة. 

ومثلت محفظة سندات الخزينة 52% من املحفظة اإلجاملية و10,3% من االستخدامات البنكية، مقابل 10,5% يف السنة 

املاضية.
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رسم بياين 22 : تطور محفظة سندات البنوك حسب طبيعتها القانونية )مباليري الدراهم(

137 

21 

79 
117 

17 

96 
118 

14 

94 

سندات الخزينةسندات دين أخرىسندات امللكية
2015    2014   2013  

شهدت محفظة باقي سندات الدين، التي تتألف من سندات االقرتاض بنسبة 64%، انخفاضا بنسبة 20,3%، بعد انخفاض 

بنسبة 18,4% سنة 2014، يف سياق تراجع اإلصدارات يف سوق الدين الخاص.

التوظيف  مؤسسات  سندات  برتاجع  ارتباطا   %3 بنسبة  فانخفضت  أنواعها،  بجميع  للبنوك،  اململوكة  امللكية  سندات  أما 

الجامعي يف القيم املنقولة، بعد ارتفاعها بنسبة 22,5% سنة 2014، إذ انكمشت حصتها يف املحفظة اإلجاملية بنقطة واحدة 

لتصل إىل %41.

وارتفع املبلغ الجاري للمؤن املرتبطة بانخفاض قيمة محفظة السندات، التي يتم تخصيص حوايل 90% منها لتغطية سندات 

املساهمة واالستخدامات املامثلة، بنسبة 12% ليبلغ 2,6 مليار درهم.

2.1.1 - استفاد تطور املوارد أساسا من ارتفاع الودائع التي تم تحصيلها لدى الزبناء

جدول رقم 5 : تطور موارد البنوك )النشاط باملغرب(

التغير 2014/2015 )%(201320142015)مباليني الدراهم(

5,1 -129.882108.418102.843ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

722.253769.770819.2126,4ودائع الزبناء

9,1 -89.84487.96379.971ديون سندية

21,5 -66.59063.37449.721 - إصدارات سندات الدين

23.25424.58930.25023,0 - الديون الثانوية

94.23297.801104.2806,6أموال ذاتية

6,5 -9.91410.0119.362النتيجة الصافية

48.98729.33929.8061,6أصول أخرى

1.095.1121.103.3021.145.4743,8مجموع الخصوم
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أدى التطور املتباين ألهم املوارد البنكية إىل ارتفاع حصة الودائع املحصلة لدى الزبناء مبقدار 1,7 نقطة إىل 71,5%. ويف 

امللحوظ يف إصدارات شهادات  الرتاجع  تأثري  بنقطة واحدة لتصل إىل 7%، تحت  السندية  الديون  املقابل، تراجعت حصة 

اإليداع، وتراجعت الديون تجاه مؤسسات االئتامن مبقدار 0,8 نقطة إىل 9%. أما حصة األموال الذاتية، فارتفعت مبقدار 0,2 

نقطة إىل %9,1.

رسم بياين 23 : بنية خصوم البنوك )%(

11,9 9,8 8,9 

66,0 69,8 71,5 

8,2 8,0 7,0 
8,6 8,9 9,1 
5,3 3,5 3,5 

2013 2014 2015 

 ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  ودائع الزبناء  ديون سندية  أموال ذاتية محاسبية  خصوم أخرى

إعادة  انخفاض  إىل  املعتربة يف حكمها  والهيئات  االئتامن  تجاه مؤسسات  الديون  انخفاض  1.2.1.1 -  يشري 

التمويل لدى البنك املركزي

بعد أن انخفضت الديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها بنسبة 16,5% يف السنة املاضية، تراجعت 

مجددا بنسبة 5,1% إىل 102,8 مليار درهم، نتيجة بالخصوص لرتاجع لجوء البنوك إىل تسبيقات البنك املركزي. وعىل وجه 

الخصوص، انكمشت الديون املحررة بالدرهم، التي وصل مبلغها الجاري إىل 61,5 مليار، بنسبة 11,8%، يف حني ارتفعت 

الديون املحررة بالعملة األجنبية بحوايل 6,9%، ومتثل تقريبا 40% من مجموع الديون.

رسم بياين 24 : توزيع ديون البنوك تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها حسب فئة الطرف املقابل )%(

38,6 

16,8

22,3

16,6

5,7

55,4 

13,0

11,9

10,2

9,5

2013 2014 

19,9

16,6

18,8

30,2

14,5

2015 

 بنك املغرب  مؤسسات االئتامن بالخارج  مؤسسات االئتامنوالهيئات املعتربة يف حكمها  بنوك مغربية  مؤسسات مغربية أخرى

وبلغت عملية إعادة متويل البنوك لدى البنك املركزي 23 مليار درهم بنهاية 2015، مام يعني أنها تراجعت بنسبة %45، 

بعد 42% سنة 2014، لتتقلص حصتها يف املوارد البنكية من 4 إىل 2%. ويتألف هذا املبلغ الجاري من التسبيقات ملدة سبعة 
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أيام يف حدود 7 ماليري درهم، بانخفاض نسبته حوايل 70% مقارنة مع 2014، والقروض املضمونة املمنوحة يف إطار برنامج 

دعم متويل املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة مببلغ 13,5 مليار، مقابل 19 مليار سنة 2014، والتسبيقات ألربع 

وعرشين ساعة مببلغ 2,5 مليار درهم.

وارتفعت الديون بني البنوك بنسبة 73% إىل 31 مليار درهم، تحت تأثري ارتفاع اقرتاضات الخزينة بنسبة 132%، مام يعكس 

حيوية السوق بني البنوك، وارتفاع االقرتاضات املالية بنسبة 2%، والقيم املقدمة لالستحفاظ بنسبة 43%. وتراجعت القروض 

لدى مؤسسات االئتامن بالخارج بنسبة 5,9% لتبلغ 17,1 مليار درهم.

2.2.1.1 - واصلت ودائع الزبناء منوها بوترية قوية 

بعد أن ارتفعت الودائع املحصلة لدى الزبناء بنسبة 6,6% سنة 2014، ارتفعت بنسبة 6,4% خالل السنة موضوع الدراسة، 

لتصل إىل 819,2 مليار درهم. وبالتايل، بلغ متوسط معامل االستخدام، الذي ميثل نسبة القروض إىل الودائع، 95%، مرتاجعا 

مبقدار 4 نقط مقارنة مع سنة 2014.

وبلغت الودائع املحررة بالدرهم 801 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 6,2% مقابل 5,8% سنة 2014. كام تزايدت الودائع 

املحررة بالعملة األجنبية، التي تنحرص حصتها يف 2,2%، بنسبة 17,9%، بعد أن ارتفعت بنسبة 63% يف السنة املاضية، التي 

شهدت تنفيذ عملية املساهمة اإلبرائية برسم املوجودات واألموال بالخارج.

ويعزى تطور املوارد املحصلة لدى الزبناء إىل ارتفاع الودائع تحت الطلب بنسبة 6,1% إىل 473,5 مليار والودائع ألَجل بنسبة 

7,1% إىل 182,9 مليار. وفيام يتعلق بالودائع يف حسابات االدخار، التي بلغت 138 مليار، فارتفعت بوترية أقل نشاطا من 

السنة املاضية، أي بنسبة 6,1% مقابل 8,1%، تحت تأثري انخفاض أسعار الفائدة املطبقة عىل هذه التوظيفات.

وتظل بنية الودائع مستقرة عموما مقارنة مع 2014. ومتثل الودائع تحت الطلب حوايل 58% منها، بينام متثل الودائع ألَجل 

22% وحسابات االدخار %17.

رسم بياين 25 : تطور حصص مختلف فئات الودائع لدى البنوك )%(
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 حسابات تحت الطلب دائنة  ودائع ألَجل  حسابات ادخار  ودائع أخرى
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 وشهدت ودائع الخواص املقيمني، التي متثل 50% من املجموع، ارتفاعا بنسبة 7% إىل 407 مليار درهم، بعد ارتفاع بنسبة 

7,5% يف السنة املاضية. وبلغ هذا النمو 7,9% بالنسبة للودائع تحت الطلب، و2% بالنسبة للودائع ألَجل، و6,8% بالنسبة 

لحسابات االدخار. وتراجعت ودائع الخواص بالعملة األجنبية بحوايل 1% إىل 4,6 مليار، مقابل ارتفاع استثنايئ بنسبة %145 

سنة 2014 نتيجة لعملية املساهمة اإلبرائية برسم املوجودات واألموال اململوكة بالخارج.

رسم بياين 26 : بنية الودائع حسب فئات الفاعلني االقتصاديني )%(

49,6

20,2
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4,8

2014 
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 ودائع الخواص  ودائع املغاربة املقيمني بالخارج  ودائع باقي الوحدات االقتصادية غري املالية  ودائع الوحدات االقتصادية املالية

وبحصة 20,1% من املجموع، شهدت ودائع املغاربة املقيمني بالخارج ارتفاعا بنسبة 5,7% إىل 163,7 مليار درهم، بعد 

ارتفاع بنسبة 4,4% يف السنة املاضية. ومن هذا املجموع، ارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 5%، بينام ارتفعت الودائع 

ألَجل بنسبة 7,1% وحسابات االدخار بنسبة %4,8.

ويف إطار االنتعاش الذي بدأ سنة 2014، والذي اليزال متواصال، شهدت ودائع باقي الوحدات غري املالية5 ارتفاعا مجددا 

بنسبة 9,4% لتصل إىل 213,2 مليار. وارتفعت ودائعهم تحت الطلب بنسبة 6,1% وودائعهم ألَجل بنسبة %21,7.

وكانت ودائع الوحدات املالية، التي تتكون أساسا من مؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة ورشكات التأمني، أكرث 

السنة  ارتفعت بنسبة 23,1% يف  انخفاضها بنسبة 19,9%، بعد أن  تقلبا، إذ بلغت حوايل 30 مليار درهم، مام يشري إىل 

املاضية.

وعىل أساس فردي، شهدت ودائع مؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة، املكونة يف حدود 78% من الودائع ألَجل، 

انخفاضا بنسبة 24,3% إىل 14 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنسبة 23% سنة 2014. وبعد أن ارتفعت بنسبة 13,2% سنة 

2014، واصلت ودائع رشكات التأمني التي متثل 16% من املوارد املحصلة لدى الوحدات املالية، ارتفاعها بنسبة 8% لتصل 

إىل 4,9 مليار، من بينها 45% عىل شكل ودائع تحت الطلب، و50% عىل شكل ودائع ألَجل و5% عىل شكل ودائع أخرى.

5 تتألف باقي الوحدات غري املالية من املقاوالت الخاصة والقطاع العام.
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3.2.1.1 -  تزايد لجوء البنوك إىل إعادة التمويل متوسط وطويل األجل عىل شكل ديون ثانوية عىل حساب 

إصدارات شهادات اإليداع

تتألف الديون السندية التي تصدرها البنوك من سندات دين ومن ديون ثانوية. وبنهاية دجنرب 2015، وصل مجموع مبلغها 

الجاري 80 مليار، منخفضة مجددا بنسبة 9,1% بعد 2,1% سنة 2014. ويشمل هذا التطور أوضاعا متباينة. فقد تراجع 

املبلغ الجاري لسندات الدين بنسبة 21,5% إىل 49,7 مليار، ارتباطا برتاجع إصدار شهادات اإليداع بنسبة 25,4% إىل 41,6 

مليار، يف سياق تخفيف رشوط السيولة. وارتفعت باقي إصدارات سندات الدين وسندات االقرتاض بنسبة 22,8% و%2,2 

عىل التوايل، مببالغ تظل متواضعة.

رسم بياين 27 : تطور الديون السندية التي تصدرها البنوك )مباليري الدراهم(

إصدارات من سندات

 دين أخرى

سندات مصدرة شهادات اإليداع
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ديون ثانوية
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وشهدت الديون الثانوية ارتفاعا بنسبة 23% إىل 30 مليار، نتيجة لتوجه البنوك نحو مواصلة تطوير مواردها الثابتة، من أجل 

تحسني دعم االستخدامات عىل املدى املتوسط والطويل.

رسم بياين 28 : املبلغ الجاري لشهادات اإليداع التي تصدرها البنوك موزعة حسب نوع املكتتبني )%(
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8,2
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 مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

 رشكات التأمني ومنظامت االحتياط االجتامعي

 مؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة

 مكتتبون آخرون

وتظل حوايل 76% من شهادات اإليداع الصادرة يف ملك مؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة، بينام 16% متلكها 

مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، و2,5% يف ملك رشكات التأمني ومنظامت االحتياط االجتامعي.
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4.2.1.1 - استمر تعزيز أموال البنوك الذاتية 

راكمت البنوك بنهاية سنة 2015 أكرث من 104 ماليري برسم األموال الذاتية، مسجلة بالتايل ارتفاعا جديدا بنسبة 6,6% بفضل 

ترحيل جزء من النتائج )20%(. وميثل هذا املبلغ نسبة إىل مجموع األصول 9,1% ، مقابل 8,9% سنة 2014.

رسم بياين 29 : تطور األموال الذاتية املحاسبية للبنوك
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 األموال الذاتية )مباليري الدراهم(  حصة األموال الذاتية يف مجموع األصول )%(

3.1.1 - تباطأت التعهدات بالضامن بأمر من الزبناء خالل 2015

تتألف تعهدات البنوك خارج الحصيلة أساسا من التعهدات بالضامن وبالتمويل املمنوحة أو املستلمة، إضافة إىل التعهدات 

عىل عمليات الرصف وعىل املنتجات املشتقة.

فبعد تراجع بنسبة 5% يف السنة املاضية، ارتفعت التعهدات بالتمويل املمنوحة بنسبة 8,1% إىل 81,4 مليار درهم، نتيجة 

الرتفاع التعهدات املمنوحة لفائدة الزبناء بنسبة 8,4%، والتي متثل حوايل 96% من املجموع، وتطور التعهدات املمنوحة 

ملؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها بنسبة %2.

مقارنة مع 2014.  بنسبة %1,4  أنها تحسنت بشكل طفيف  أي  مليار درهم،  املمنوحة 121  بالضامن  التعهدات  وبلغت 

وضمن هذا املجموع، ارتفعت التعهدات بالضامن املمنوحة بأمر من الزبناء بنسبة 1,6% إىل 82,6 مليار، وتلك املمنوحة 

بأمر من مؤسسات االئتامن بنسبة 1,1% إىل 38 مليار، بعد أن ارتفعت بنسبة 3,7% يف السنة املاضية.

وسجلت التعهدات املستلمة، املكونة من حوايل 97% من التعهدات بالضامن، تراجعا طفيفا بنسبة 0,2% إىل 63,4 مليار 

درهم، مام يشري إىل انخفاض التعهدات املستلمة من مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها بنسبة 2,1% إىل 55,1 

مليار وارتفاع التعهدات املستلمة من الزبناء بنسبة 13,8% إىل 8,3 مليار.

وفيام يتعلق بالتعهدات بالعملة األجنبية، ارتفعت أرصدة عمليات الرصف بالناجز يف نهاية السنة بنسبة 20% إىل 11,5 مليار 

درهم، يف حني انخفضت أرصدة عمليات الرصف ألَجل بنسبة 33% إىل 79 مليار.
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مبلغها  ليصل   %4 بنسبة  انخفضت   ،2014 سنة   %24,5 بنسبة  ارتفعت  أن  فبعد  املشتقة،  املنتجات  عىل  التعهدات  أما 

االفرتايض إىل حوايل 64 مليار. ويعزى هذا التطور من جهة إىل انخفاض التعهدات املرتبطة بأدوات أسعار الفائدة بنسبة 

16% إىل 11,4 مليار، وتراجع التعهدات املرتبطة بباقي األدوات بنسبة 6% إىل 30,2 مليار. ويف املقابل، ارتفعت التعهدات 

املتعلقة بأدوات سعر الرصف بنسبة 7,9% إىل 22,3 مليار.

ومثل املبلغ الجاري للتعهدات عىل املنتجات املشتقة، املوافق لعمليات التغطية أو العمليات املنجزة لحساب الزبناء، حوايل 

61% من األموال الذاتية املحاسبية و6% من مجموع أصول البنوك. ويعكس هذا املبلغ الجاري القيمة االفرتاضية للتعهدات 

األساسية لعقود املنتجات املشتقة وليس املخاطر التي تتعرض لها البنوك.

أسعار  وانخفاض  القروض  نشاط  منو  تباطؤ  سياق  يف  البنوك  نتائج  2.1 -  تدنت 
الفائدة 

برسم سنة 2015، حققت البنوك عموما، عىل مستوى الحسابات الفردية، نتائج منخفضة، السيام تحت تأثري تراجع العائد 

الصايف البنيك، إىل جانب ارتفاع النفقات العامة؛ أما تكلفة املخاطر، فتزايدت بوترية أبطأ من السنة املاضية.

ومتت دراسة مصادر تغري نتائج البنوك عرب تحليل مختلف أرصدة التدبري الوسيطة املنجزة عىل أساس نشاط البنوك باملغرب.

رسم بياين 30 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة بالبنوك )مباليري الدراهم(
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1.2.1 -  تراجع العائد الصايف البنيك السيام بالنظر إىل انخفاض نتائج أنشطة السوق

بلغ العائد الصايف البنيك 43,6 مليار درهم، منخفضا بنسبة 1% بعد ارتفاعه بنسبة 9,3% سنة 2014. ويعزى هذا التطور 

إىل انخفاض نتيجة أنشطة السوق، التي مل يعوضها ارتفاع هامش الفائدة والهامش عىل العموالت.
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رسم بياين 31 : بنية العائد الصايف البنيك للبنوك )%(
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 هامش الفائدة  هامش العموالت  نتيجة عمليات السوق

وبعد أن تزايد بنسبة %2,9 سنة 2014، ارتفع هامش الفائدة مجددا بالقيمة املطلقة بنسبة %3,2 إىل 30,4 مليار درهم، 

نتيجة بالخصوص النخفاض تكلفة املوارد. ووصلت حصته داخل العائد الصايف البنيك إىل %72 مقابل %69 يف السنة املاضية.

وبعد ارتفاع بنسبة 2,6% سنة 2014، استقر عائد الفوائد الصايف عىل العمليات مع الزبناء يف 28,8 مليار درهم، تحت تأثري 

تراجع الفوائد املستلمة عىل القروض بنسبة 1,3% إىل 39,1 مليار، يف سياق انخفاض أسعار الفائدة عىل القروض وتباطؤ منو 

حجم القروض، من جهة، ومن جهة أخرى، تراجع الفوائد املمنوحة عىل الودائع بنسبة 4,7% إىل 10,3 مليار.

وميثل عائد الفوائد الصايف عىل العمليات مع مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، 5% من املجموع، تزايد تقريبا 

بالضعف ليصل إىل 1,5 مليار درهم، مام يعكس انخفاض الفوائد املستلمة عىل القروض بني البنوك بنسبة 4,4% وتراجع 

الفوائد املمنوحة عىل االقرتاضات بنسبة 27,4%، بالنظر إىل انخفاض سعر الفائدة الرئييس.

وانتقل عائد الفوائد الصايف عىل سندات الدين، من سنة ألخرى، من رصيد سلبي مببلغ 168 مليون إىل رصيد إيجايب مببلغ 

61 مليون درهم. وتراجعت العائدات املحصلة عىل السندات اململوكة بنسبة 8,6% إىل 3,6 مليار والتكاليف املدفوعة عىل 

سندات الدين الصادرة بنسبة 13,8% إىل 3,5 مليار درهم، ارتباطا بانخفاض إصدارات البنوك.

املاضية. وبلغت  السنة  بنسبة 6,4% مقابل 3,5% يف  ارتفع  الذي راكم مبلغ 5,9 مليار، فقد  العموالت،  الهامش عىل  أما 

العموالت املحصلة عىل تقديم الخدمات 6,1 مليار، أي بارتفاع بنسبة 4,9% مقابل 4,5% يف السنة املاضية. ويشمل هذا 

حساب،  مليون   1,7 فتح  إىل  بالنظر  مليار،   1,3 إىل   %8,1 بنسبة  الحسابات  سري  عىل  املحصلة  العموالت  ارتفاع  التطور 

والعموالت عىل وسائل األداء بنسبة 4,8% إىل 2,2 مليار، والعموالت عىل مبيعات منتجات التأمني بنسبة 11,3% إىل 206 

ماليني، والعموالت عىل سندات التسيري واإليداع بنسبة 3,9% إىل 364 مليون. ويف املقابل، تراجعت العموالت عىل تقديم 

خدمات القروض بنسبة 4% إىل 455 مليون، وانخفضت العموالت املحصلة عىل أنشطة املشورة واملساعدة بنسبة 7,1% إىل 

61 مليون درهم.
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وبعد سنة استثنائية شهدت انخفاض أسعار الفائدة السندية، انخفضت نتائج أنشطة السوق بنسبة 22,6% إىل 6,3 مليار 

عىل  العمليات  سجلتها  التي  املكاسب  أداء  حسن  بفضل  السندات  عىل  العمليات  عىل  النتيجة  تصحيح  وتراجع  درهم. 

املنتجات املشتقة وعمليات الرصف.

وبالتايل، تراجعت نتيجة سندات املعامالت، التي متثل 44% من نتيجة أنشطة السوق، بحوايل 58% لتصل إىل 2,7 مليار. 

وارتفعت املداخيل املحققة من سندات التوظيف بأكرث من الضعف لتصل إىل أكرث من مليار. أما نتيجة عمليات الرصف، 

فارتفعت بنسبة 25,7% إىل مليارين، أي 32% من نتيجة عمليات السوق، وأصبحت األرباح الصافية التي سجلتها العمليات 

عىل املنتجات املشتقة إيجابية مببلغ 403 ماليني درهم.

2.2.1 - حافظت النتيجة اإلجاملية لالستغالل عىل مستواها بفضل نتيجة األصول الثابتة املالية

ارتفعت التكاليف العامة لالستغالل بوترية مامثلة تقريبا لتك املسجلة يف السنة املاضية، أي بنسبة 5,4% إىل 21,4 مليار. 

ومكن هذا التطور، إىل جانب حسن أداء نتيجة األصول الثابتة املالية، من بقاء النتيجة اإلجاملية لالستغالل يف مستوى قريب 

من مستوى سنة 2014، أي 23,7 مليار درهم.

نتائج أنشطة السوق، عاد إىل  وبالتايل، بعد أن تحسن متوسط معامل االستغالل بشكل ملحوظ يف السنة املاضية بفضل 

مستوى 49,1% مقابل 46,1% سنة 2014.

رسم بياين 32 : تطور النتيجة اإلجاملية لالستغالل ومتوسط معامل االستغالل الخاص بالبنوك

21,5

23,8

23,7

%47,7

%46,1

%49,1

2013 2014 2015 

 النتيجة اإلجاملية لالستغالل)مباليري الدراهم(  متوسط معامل االستغالل )%(

أكرث من 10 ماليري درهم.  بنسبة 5% إىل  العامة لالستغالل،  التكاليف  التي متثل 47% من  املستخدمني  تكاليف  ارتفعت 

التي متثل 39% منها، بنسبة 5,6% إىل 8,2 ماليري، بينام ارتفعت الرضائب والرسوم بنسبة  التكاليف الخارجية،  وارتفعت 

20,2% إىل 575 مليون درهم. ويف املقابل، انخفضت مخصصات االستخامدات ومؤن األصول الثابتة غري املجسدة واملجسدة 

بنسبة 1,6% إىل 2,1 مليار درهم.
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3.2.1 - استمرت تكلفة املخاطر يف االرتفاع، لكن بوترية أبطأ

بعد ارتفاع تكلفة املخاطر بنسبة 29,7% سنة 2013 ثم 7,4% سنة 2014، تباطأت إىل 5,6% لتصل إىل 8,4 مليار درهم، 

ومتتص بالتايل 35,5% من النتيجة اإلجاملية لالستغالل، مقابل 33,5% سنة 2014. ومن هذا املجموع، بلغت املخصصات 

باقي  أما   .2014 سنة   %31 بعد   %12,5 بنسبة  مرتفعة  ماليري،   8 األداء  املعلقة  الديون  عىل  املؤن  السرتدادات  الصافية 

باقي املخاطر مبا يف ذلك املخاطر الرضيبية، فتقلصت بنسبة 56% تحت  الصافية لالسرتدادات، والتي تغطي  املخصصات 

التأثري املزدوج النخفاض املخصصات وارتفاع االسرتدادات.

رسم بياين 33 : تكلفة مخاطر البنوك نسبة إىل النتيجة اإلجاملية لالستغالل

2013 

7,4 

34,3 

2014 

8,0 

33,5 

2015 

8,4 

35,5 

 تكلفة املخاطر )مباليري الدراهم(  تكلفة املخاطر نسبة إىل النتيجة اإلجاملية لالستغالل )%(

بالنظر إىل هذه التطورات، انخفضت النتيجة الجارية بنسبة 3,3% إىل 15,3 مليار درهم مقابل ارتفاع بنسبة 5% سنة 2014. 

أما النتيجة غري الجارية، فظلت سلبية وانتقلت من 479 مليون إىل 1,4 مليار درهم، تحت تأثري ارتفاع التكاليف الناجمة 

عن التقويم الرضيبي.

)%( )ROA( رسم بياين 34 : تطور مردودية أصول البنوك)%( )ROE( رسم بياين 35 : تطور مردودية األموال الذاتية للبنوك

0,9

2013 

0,9

2014 

0,8

2015 

10,6

2013 

10,2

2014 

9,1

2015 

ويف األخري، بلغت النتيجة الصافية للبنوك 9,4 مليار درهم، أي بانخفاض بنسبة 6,5% مقابل ارتفاع بنسبة 1% سنة 2014. 

وتدنت مردودية األصول إىل 0,8% ومردودية األموال الذاتية إىل 9,1% مقابل 0,9% و10,2% عىل التوايل سنة 2014.
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4.2.1 -  انكمش الهامش اإلجاميل للوساطة ارتباطا بانخفاض نسبة مردودية االستخدامات

رسم بياين 36 : تطور الهامش اإلجاميل للوساطة الخاص بالبنوك )%(
5,49 

3,55 

1,94 

2014 

4,82 

3,23 

1,59 

2015 

5,19 

3,21 

1,98 

2013 

 نسبة مردودية االستخدامات  الهامش اإلجاميل للوساطة  الكلفة املتوسطة للموارد

تراجع الهامش اإلجاميل للوساطة مبقدار 32 نقطة أساس إىل 3,23% بعد تدين نسبة مردودية االستخدامات مبقدار 67 نقطة 

أساس إىل 4,82% وانخفاض تكاليف املوارد مبقدار 35 نقطة أساس إىل %1,59.

رسم بياين 37 : تطور هامش البنوك عىل العمليات مع الزبناء )%(

1,46 

4,05 

5,51 

2014 

1,25 

3,78 

5,03 

2015 

1,50 

4,02 

5,52 

2013 

 نسبة مردودية  القروض  الهامش عىل العمليات مع الزبناء  متوسط كلفة الودائع

تراجع الهامش عىل العمليات مع الزبناء مبقدار 27 نقطة أساس إىل 3,78% تحت تأثري انخفاض متوسط كلفة الودائع مبقدار 

21 نقطة أساس إىل 1,25% وتدين نسبة مردودية القروض مبقدار 48 نقطة أساس إىل 5,03%، يف سياق انخفاض سعر الفائدة 

الرئييس.

رسم بياين 38 : تطور الهامش البنيك اإلجاميل والنفقات العامة وتكلفة املخاطر )%(

3,81 

1,82 

0,74 

2013 

4,03 

1,86 

0,73 

2014 

3,90 

1,92 

0,75 

2015 

 الهامش البنيك اإلجاميل  النفقات العامة/متوسط االستخدامات  املخصصات الصافية من اسرتدادات املؤن/متوسط االستخدامات
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انخفض الهامش البنيك اإلجاميل، الذي يقاس بنسبة العائد البنيك الصايف إىل متوسط االستخدامات، مبقدار 13 نقطة أساس 

إىل 3,90%. إال أنه تم امتصاصه بالنفقات العامة يف حدود 1,92% مقابل 1,86%، وبتكلفة املخاطر يف حدود 0,75% مقابل 

0,73% سنة 2014.

2 - نشاط رشكات التمويل ومردوديتها

1.2 - تباطأت وترية منو نشاط رشكات التمويل مجددا 

يضم قطاع رشكات التمويل 34 مؤسسة، من بينها 16 رشكة لقروض االستهالك، و6 رشكات للقرض اإليجاري، ورشكتان للقرض 

العقاري، ورشكتان للكفالة، ورشكتان لتحصيل ورشاء الديون، و3 رشكات لتسيري وسائل األداء، ورشكة متخصصة يف املنتجات 

البديلة، ورشكة متخصصة يف متويل فاعيل القروض الصغرى، ورشكة متخصصة يف متويل الفالحني الصغار.

وسنة 2015، شهد حجم نشاط رشكات التمويل، الذي يقاس مبجموع أصولها، ارتفاعا بنسبة 3,3% إىل 102,5 مليار درهم، بعد 

ارتفاع بنسبة 6% سنة 2014. ومتثل القروض بواسطة الدفع من الصندوق املخصصة للزبناء حوايل 95% من االستخدامات، 

مببلغه جاري إجاميل قدره 98 مليار درهم، حيث سجلت من جديد ارتفاعا محدودا يف 1,8%، بعد 2,7% سنة 2014. أما 

الديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، فقد ارتفعت بنسبة 25% إىل 5,7 مليار، السيام عىل شكل ودائع 

يف الحسابات. وتحت تأثري ارتفاع سندات امللكية، ارتفعت محفظة سندات رشكات التمويل بأكرث من 35% إىل 1,2 مليار 

درهم.

جدول رقم 6 : تطور استخدامات رشكات التمويل

التغير 2014/2015 )%(201320142015)مباليني الدراهم(

2.2834.5185.66425,4ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

86.72488.76690.6582,1ديون عىل الزبناء

7968621.16735,4محفظة السندات

1.3881.3741.4193,3قيم مستعقرة

1,9 -2.2993.6533.582أصول أخرى

93.49099.173102.4903,3مجموع األصول

بنود صافية من االستخامدات واملؤن
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ويظل الجزء األعظم من نشاط رشكات التمويل حكرا عىل رشكات قروض االستهالك ورشكات القرض اإليجاري يف حدود %43 

لكل فئة. وتعزز ثقل نشاط باقي رشكات التمويل خالل السنوات الثالث األخرية. 

رسم بياين 39 : حصة مختلف فئات رشكات التمويل يف إجاميل أصول القطاع )%(

47 

44 

9 

2013 

43 

43 

14 

2014 

43 

43 

14 

2015 

 رشكات قروض االستهالك  رشكات القرض اإليجاري  باقي رشكات التمويل

وارتفع نشاط رشكات قروض االستهالك، الذي يقاس مبجموع الحصيلة، بنسبة 2,3% سنة 2015 ليصل إىل ما مجموعه 44 

مليار درهم، مقابل 0,8% يف نهاية 2014. واستفاد هذا التطور من حسن أداء عمليات الكراء مع خيار الرشاء، بينام ظلت 

القروض الشخصية عىل حالها.

جدول رقم 7 : تطور استخدامات رشكات قروض االستهالك
التغير 2014/2015 )%(201320142015)مباليني الدراهم(

54950159318,3ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

39.18639.25940.0632,0ديون عىل الزبناء

9.52110.25510.8305,6مبا يف ذلك عمليات الكراء مع خيار الرشاء

21,9 -562217محفظة السندات

4,2 -804779746قيم مستعقرة

2.0922.4572.5885,3أصول أخرى

42.68743.01844.0072,3مجموع األصول

بنود صافية من االستخامدات واملؤن

وبلغ إجاميل املبلغ الجاري للقروض التي وزعتها رشكات قروض االستهالك يف 44,4 مليار درهم بنهاية دجنرب 2015، مرتفعا 

بنسبة 2% مقابل 0,6% بنهاية 2014، بفضل منو املبلغ الجاري لعمليات الكراء مع خيار الرشاء بنسبة 5,6% إىل 10,8 مليار 

درهم.

ويتألف حوايل 54% من قروض االستهالك من قروض غري مخصصة، السيام عىل شكل قروض شخصية، مقابل 56% سنة 

2014. أما القروض املخصصة، فتتوجه لتمويل رشاء السيارات يف حدود 98%، أي نفس مستوى السنة املاضية.
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أما رشكات القرض اإليجاري فبلغ حجم نشاطها حوايل 44 مليار درهم، يف ارتفاع بنسبة 2% مقابل 1% نهاية 2014. ووصل 

إجاميل املبلغ الجاري للقروض إىل 45,3 مليار درهم، مسجال ارتفاعا بنسبة 2,1%، بعد ارتفاع بنسبة 1,6% يف السنة املاضية.

جدول رقم 8 : تطور استخدامات رشكات القرض اإليجاري

التغير 2014/2015 )%(201320142015)مباليني الدراهم(

41.43141.88842.8412,3أصول ثابتة برسم القرض اإليجاري

757812560,5ديون أخرى عىل الزبناء

23,6 -302418محفظة السندات

13,5 -1.0821.041901أصول أخرى

42.61843.03143.8852,0مجموع األصول

بنود صافية من االستخامدات واملؤن

وميثل املبلغ الجاري للقرض اإليجاري للمنقوالت 63% من املجموع، وتراجع بنسبة 0,3% سنة 2015 بعد 2,3% يف السنة 

املاضية. وواصل املبلغ الجاري للقرض اإليجاري العقاري وتريته التصاعدية، إذ ارتفع بنسبة 6,9% إىل حوايل 16 مليار مقابل 

7,8% يف السنة املاضية.

رسم بياين 40 : تطور املبلغ الجاري لعمليات القرض اإليجاري للمنقوالت والعقارات )مباليني الدراهم(

27 626 27 002 26 926 

13 804 14 886 15 916 

2013 2014 2015 

القرض اإليجاري العقاري  القرض اإليجاري للمنقوالت 

وبعد ركود سنة 2014، ارتفع إنتاج رشكات القرض اإليجاري بنسبة 7,5% إىل حوايل 14 مليار درهم6، ووصل عدد امللفات إىل 

14.174 ملف، يف ارتفاع بنسبة 1,4% مقابل 7,6%. وتم تخصيص أكرث من 74% من هذا اإلنتاج للقرض اإليجاري للمنقوالت.

6 بيانات الجمعية املهنية لرشكات التمويل 
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رسم بياين 41 : توزيع إنتاج القروض اإليجارية العقارية حسب 
نوع املستعقرات املمولة

رسم بياين 42 : توزيع إنتاج القروض اإليجارية للمنقوالت حسب 
نوع التجهيز

محالت تجارية
%23 مبا� املكاتب

%28

  مستعقرات أخرى%15

فنادق
 وترفيه 

16%  
عقارات

 صناعية 
%18

آالت
وتجهيزات
صناعية
25%  

حواسيب
ومعدات
مكتبية
3% 

عربات نفعية
%36  

سيارات
سياحية

%19

تجهيزات أخرى
%17

وبلغ إنتاج القرض اإليجاري للمنقوالت 10,3 ماليري درهم، بارتفاع بنسبة 5,8% مقابل انخفاض بنسبة 5,5% سنة 2014. 

ويعزى هذا التطور إىل ارتفاع متويل العربات النفعية )20,4%(، والسيارات السياحية )5,9%( واألشغال العمومية والبناء 

)24,7%(. ويف املقابل، تراجع متويل اآلالت والتجهيزات الصناعية ومتويل الحواسيب واملعدات املكتبية بنسبة 5,9% و%15 

عىل التوايل. 

ويتبني من التحليل حسب قطاع النشاط، بأن التمويالت الجديدة املخصصة لقطاعات الصناعات ارتفعت بنسبة 3,2% إىل 

والجلد  النسيج واأللبسة  الغذائية )47,8%( وصناعات  للصناعات  املمنوحة  القروض  ارتفاع  مليار درهم، مام يعكس   2,4

)19,3%(. وشمل االرتفاع أيضا قطاع البناء إذ ارتفع املبلغ الجاري للقروض املخصصة له بنسبة 23,3% إىل 1,9 مليار درهم، 

وقطاع النقل واملواصالت، الذي ارتفعت فيه القروض بنسبة 7,6% إىل حوايل ملياري درهم. وفيام يتعلق بالقروض الجديدة 

املخصصة لقطاع التجارة، فقد تراجعت بنسبة 1,8% إىل 1,6 مليار درهم.

ويشري التحليل حسب املدة األصلية إىل هيمنة القروض متوسطة األجل بحصة 88% من مجموع اإلنتاج، أي بارتفاع قدره 

8 نقط مقارنة مع 2014.

وشهد إنتاج القرض اإليجاري العقاري ارتفاعا أكرث قوة، بحوايل 13% إىل 3,6 ماليري درهم، واستفاد من هذا التطور كل من 

متويل املحالت التجارية )100%+( والفنادق والرتفيه )87,3%+(. وتم إبرام أكرث من 92% من هذه التمويالت بآجال طويلة.
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2.2 -  ال تزال معظم موارد رشكات التمويل تأيت من االستدانة البنكية ومن ديون 
السوق، حسب تطورات متفاوتة

جدول رقم 9 : تطور موارد رشكات التمويل

التغير 2014/2015 )%(201320142015)مباليني الدراهم(

54.20557.22258.5542,3ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

6.9807.4068.28311,8ديون تجاه الزبناء

15.96615.15916.1966,8سندات الدين املصدرة

9.1129.4609.9975,7األموال الذاتية

0,5 -1.4661.5041.497النتيجة الصافية

5,5 -6.7618.4227.963خصوم أخرى

94.49099.173102.4903,3مجموع الخصوم

ال تزال االستدانة البنكية متثل حصة األغلبية يف موارد رشكات التمويل )57%(، تليها سندات الدين املصدرة )16%(، واألموال 

الذاتية )10%(، ثم الديون تجاه الزبناء )%8(.

رسم بياين 43 : تطور بنية موارد رشكات التمويل )%(

7 8 8 

17 15 16 

9 10 10 

8 9 9 

2013 2014 2015 

59 58 57 

 ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  ديون تجاه الزبناء  سندات الدين املصدرة  أموال ذاتية  خصوم أخرى

ويف سنة 2015، يعكس تطور هذه املوارد ارتفاع االستدانة البنكية بنسبة 2,3% إىل 58,6 مليار درهم، والديون تجاه العمالء 

بنسبة 11,8% إىل 8,3 مليار، وسندات الدين املصدرة بنسبة 6,8% إىل 16,2 مليار واألموال الذاتية بنسبة 5,7% إىل 10 ماليري.

واكتتبت مؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة يف الحصة األكرب من السندات الصادرة عن رشكات التمويل، بنسبة 

88%، بينام يتوزع الباقي عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها )5%( والرشكات غري املالية )%7(.



49 

بنك املغرب - التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات االئتامن
السنة املالية 2015

جدول رقم 10 : تطور موارد رشكات قروض االستهالك 

التغير 2014/2015 )%(201320142015)مباليني الدراهم(

7,1-22.32219.64718.244ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

4.8045.4646.02110,2ديون تجاه الزبناء

6.7587.8659.48020,5سندات الدين املصدرة

5.1165.2625.3922,5األموال الذاتية

7828458510,7النتيجة الصافية

2.9053.9354.0192,1خصوم أخرى

42.68743.01844.0072,3املجموع

ومثلث االستدانة البنكية لرشكات قروض االستهالك 41% من مواردها، لتصل إىل أكرث من 18 مليار درهم، مرتاجعة بنسبة 

7% مقارنة مع 2014. واستفاد من هذا االنخفاض سندات الدين املصدرة، التي ارتفع مبلغها الجاري بنسبة 20,5% إىل 9,5 

مليار، لتصل حصتها إىل 22%. ومن جهة أخرى، ارتفعت األموال الذاتية بنسبة 2,5% إىل 5,4 مليار درهم، لتمثل 12% من 

املوارد، إذ مل تشهد تغريا مقارنة مع السنتني املاضيتني. 

جدول رقم 11 : تطور موارد رشكات القرض اإليجاري 

التغير 2014/2015 )%(201320142015)مباليني الدراهم(

27.51329.72631.1564,8ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

13,8-799596514ديون تجاه الزبناء

10,7-9.2087.2946.510سندات الدين املصدرة

12,8-2.5972.7183.065األموال الذاتية

13,9-285294253النتيجة الصافية

0,7-2.2162.4032.387خصوم أخرى

42.61843.03143.8852.0مجموع الخصوم

فيام يتعلق برشكات القرض اإليجاري، مثل املبلغ الجاري لالستدانة البنكية 71% من مواردها وارتفع بنسبة 4,8% إىل أكرث 

من 31 مليار درهم، مقابل 8% يف السنة املاضية، عىل حساب سندات الدين املصدرة، التي تراجع مبلغها الجاري بنسبة 

10,7% إىل 6,5 ماليري درهم. 

ومتثل األموال الذاتية املحاسبية لرشكات القرض اإليجاري % 7 من مواردها، وارتفعت بحوايل 12,8% إىل أكرث من 3 ماليري 

درهم.
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3.2 - ظلت نتائج رشكات التمويل مستقرة عموما

حققت رشكات التمويل برسم السنة املالية 2015 نتيجة صافية مستقرة قدرها حوايل 1,5 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنسبة 

2,6% يف السنة املاضية. ويُعزى هذا الرتاجع أساسا إىل انخفاض النتيجة التي حققتها رشكات القرض اإليجاري. 

رسم بياين 44 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة مبؤسسات التمويل )مباليني الدراهم(

5 275

4 976

3 170

2 324

1 466

3 315

2 397

1 504

5 338

3 267

2 395

1 497

النتيجة الصافية النتيجة الجارية النتيجة اإلج�لية لالستغالل العائد الصايف البن�

2015    2014   2013  

بلغ العائد الصايف البنيك لرشكات التمويل 5,3 ماليري درهم، مرتفعا بنسبة 1,2% مقابل 6% يف السنة املاضية. ويعزى هذا 

التباطؤ إىل تراجع نتيجة عمليات القرض اإليجاري رغم التطور اإليجايب الذي سجله هامش الفائدة وهامش العموالت.

وارتفعت التكاليف العامة لالستغالل بنسبة 4,7% إىل أكرث من 2,1 مليار درهم، مام أسفر عن متوسط معامل االستغالل 

بنسبة 40%، أي بارتفاع مبقدار 1,3 نقطة مقارنة مع 2014. وبلغت النتيجة اإلجاملية لالستغالل 3,3 ماليري، وتراجعت بالتايل 

بنسبة 1,5% مقابل ارتفاع بنسبة 4,6% يف السنة املاضية. وامتص هذه النتيجة تكلفة املخاطر، التي متثل املخصصات الصافية 

السرتدادات املؤن، يف حدود 27%، مقابل 28% بنهاية 2014. 

وبلغت مردودية األصول 1,5%، وهو نفس مستوى سنة 2014، بينام تقلصت مردودية األموال الذاتية بنسبة 15,9% إىل 

15% بنهاية 2015.

رسم بياين 45 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة برشكات قروض االستهالك )مباليني الدراهم(

2 820 

1 746 

2 962 

1 815 

1 280 
845 

3 055 

1 853 
1 307 

851 
1 320 

782 

النتيجة الصافية النتيجة الجارية النتيجة اإلج�لية لالستغالل العائد الصايف البن�

 2013  2014  2015
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وتجاوز العائد الصايف البنيك لرشكات قروض االستهالك 3 ماليري درهم، مرتفعا بنسبة 3,1% مقارنة مع 5% سنة 2014، بالنظر 

إىل زيادة هامش الفائدة وهامش العموالت، إضافة إىل عائد عمليات القرض اإليجاري والكراء مع خيار الرشاء بنسبة %1,8 

و3,4% و6,7% عىل التوايل.

وارتفعت التكاليف العامة لالستغالل بنسبة %4,2 إىل أكرث من 1,2 مليار درهم، مام أسفر عن متوسط معامل االستغالل 

بنسبة %40، مرتفعا مبا قدره 43 نقطة أساسية مقارنة مع سنة 2014. ونتج عن ذلك ارتفاع النتيجة اإلجاملية لالستغالل 

بنسبة %2,1 إىل 1,9 مليار، مقابل %4 يف السنة املاضية.

وارتفعت تكلفة املخاطر مجددا بنسبة 2% إىل 546 مليون درهم، ومتثل أكرث من 29% من النتيجة اإلجاملية لالستغالل، وهو 

نفس مستوى سنة 2014. أما النتيجة غري الجارية فارتفعت من 7,6 مليون إىل 34,7 مليون درهم.

 وبالنظر إىل هذه التطورات، بلغت النتيجة الصافية التي حققتها رشكات قروض االستهالك 851 مليون درهم، بارتفاع بنسبة

 0,7% فقط مقابل 8% يف السنة املاضية. وبالتايل، بلغت مردودية األصول 1,9% مقابل 2% يف السنة املاضية، بينام تراجعت 

مردودية األموال الذاتية مبقدار 0,5 نقطة إىل %15,8. 

رسم بياين 46 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة برشكات القرض اإليجاري )مباليني الدراهم(

253 

1 187 

887 

486 
285 

1 199 

881 

533 

294 

1 094 

763 

461 

النتيجة الصافية النتيجة الجارية النتيجة اإلج�لية لالستغالل العائد الصايف البن�

2015    2014   2013  

بالنظر إىل انخفاض عائد عمليات القرض اإليجاري بحوايل 6% واألثر السلبي لهامش الفائدة، تراجع العائد الصايف البنيك 

لرشكات القرض اإليجاري بحوايل 9% إىل 1,1 مليار درهم، مقابل ارتفاع بنسبة 1% سنة 2014.

معامل  متوسط  عن  أسفر  مام   ،%5,7 مقابل  درهم  مليون   336 إىل   %4,6 بنسبة  لالستغالل  العامة  التكاليف  وارتفعت 

االستغالل بنسبة 31%، بارتفاع مبقدار 4 نقط مقارنة مع السنة املاضية، بينام انخفضت النتيجة اإلجاملية لالستغالل بنسبة 

13,4% إىل 763 مليون درهم.

وبلغت تكلفة املخاطر 302 مليون درهم، بانخفاض بنسبة 13,2%، وهو تقريبا نفس مستوى السنة املاضية. وامتصت هذه 

التكلفة 40% من النتيجة اإلجاملية لالستغالل خالل السنتني املاضيتني.
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وبناء عليه، انخفضت النتيجة الصافية اإلجاملية لرشكات القرض اإليجاري بحوايل 14% إىل 253 مليون درهم، مقابل ارتفاع 

بنسبة 3,2% يف السنة املاضية. وبلغت مردودية األصول ومردودية األموال الذاتية 0,6% و8,3% عىل التوايل، من سنة إىل 

أخرى. 

3 -نشاط البنوك الحرة ومردوديتها
يف نهاية 2015، راكم مجموع أصول البنوك الحرة، الذي يقاس بالقيمة املقابلة بالدرهم، حوايل 41 مليار، أي بانخفاض بنسبة 

1,8%، بعد أن ارتفع بنسبة 10,2% يف نهاية 2014. ويعزى هذا التطور إىل تراجع الديون عىل الزبناء.

جدول رقم 12 : تطور استخدامات البنوك الحرة

التغير 2014/2015 )%(201320142015)مباليني الدراهم(

18.55622.80123.6993,9ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

12,1 -16.29815.11813.294ديون تجاه الزبناء

2.8443.5153.7968,0محفظة السندات

39 -173294179أصول أخرى

1,8 -37.87141.72840.969مجموع األصول

بنود صافية من االستخامدات واملؤن

ويشمل تطور استخدامات البنوك الحرة تفاوتات متباينة. إذ ارتفعت القروض املمنوحة ملؤسسات االئتامن بنسبة 3,9% إىل 

23,7 مليار درهم، مقابل 23% يف السنة املاضية. وشهدت محفظة السندات نفس املنحى عندما ارتفعت بنسبة 8% إىل 3,8 

مليار درهم. ويتألف أزيد من ثلثي هذه املحفظة من سندات الدين.

ويف املقابل، شهد املبلغ الجاري للديون عىل الزبناء، للسنة الثالثة عىل التوايل، انخفاضا بنسبة 12% إىل 13,3 مليار درهم، بعد 

انخفاض بنسبة 7,2% يف السنة املاضية، وذلك عالقة بانكامش قروض الخزينة بنسبة 7% وقروض التجهيز بنسبة %12,7. 

وأدى هذا التطور إىل انخفاض حصة هذه القروض يف االستخدامات مبقدار 4 نقط إىل 32%، لفائدة الديون عىل مؤسسات 

االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، التي تعززت حصتها مبقدار 3 نقط إىل 58%، ولفائدة محفظة السندات التي تعزز 

ثقلها بنقطة واحدة إىل %10.
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رسم بياين 47 : بنية استخدامات البنوك الحرة )%(

49 55 

43 36 

8 9 

2013 2014 

58 

32 

10 

2015 

 Créances sur les établissements de crédit et assimilés  Créances sur la clientèle  Portefeuille- titres

هامشية  القروض  درهم، ظلت حصتها يف مجموع  مليون   86 إىل حوايل   %40 بنسبة  األداء  املعلقة  الديون  تفاقم  ورغم 

.)%0,6(

جدول رقم 13 : تطور موارد البنوك الحرة

التغير 2014/2015 )%(201320142015)مباليني الدراهم(

0,8 -32.96135.66035.368ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

9,0 -4.0174.7174.293ودائع الزبناء

44054162715,9أموال ذاتية محاسبية

16,0 -453810681خصوم أخرى

1,8 -37.87141.72840.969مجموع الخصوم

وال تزال موارد البنوك الحرة تتميز بهيمنة الديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها، والتي متثل 86% من 

املوارد، يف ارتفاع بحوايل نقطة واحدة مقارنة مع السنة املاضية. ووصلت هذه املوارد بنهاية دجنرب 2015 إىل 35,4 مليار 

درهم، مرتاجعة بنسبة 1% مقابل ارتفاع بنسبة 8,2% يف السنة املاضية.

وتأيت ودائع الزبناء يف الرتبة الثانية بحصة 10%، يف انخفاض بنقطة واحدة مقارنة مع 2014. وانخفض مبلغها الجاري بنسبة 

9% إىل 4,3 مليار، بعد ارتفاع بنسبة 17,4% بنهاية 2014.

ومتثل األموال الذاتية 1,5% من املوارد، وارتفعت بنسبة 16% لتصل إىل ما مجموعه 627 مليون درهم.
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رسم بياين 48 : بنية موارد البنوك الحرة )%(

87

11

2

2013

85

11

4

2014

86

10

4

2015

 ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها  ودائع الزبناء  خصوم أخرى

وارتفعت التعهدات بالتمويل املمنوحة من البنوك الحرة، التي يتألف معظمها من التعهدات لفائدة الزبناء، بنسبة 44% إىل 

478 مليون درهم، مقابل انخفاض بنسبة 11% يف السنة املاضية. وفيام يتعلق بالتعهدات بالضامن املمنوحة والتي تراجعت 

بنسبة 48% سنة 2014، فقد ارتفعت بنفس املستوى إىل 1,7 مليار درهم.

أما التعهدات بالضامن املستلمة، فبلغت 12,2 مليار، بانخفاض بنسبة 14% بعد ارتفاع بنسبة 4% سنة 2014. 

رسم بياين 49 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري الخاصة بالبنوك الحرة )مباليني الدراهم(

328 300 296 
249 

485 439 417 
369 

602 
552 535 

492 

النتيجة الصافية النتيجة الجارية النتيجة اإلج�لية لالستغالل العائد الصايف البن�

2015    2014   2013  

فيام يتعلق باملردودية، حققت البنوك الحرة برسم السنة املالية 2015 عائدا صافيا بنكيا مببلغ 602 مليون درهم، بارتفاع 

بنسبة 24% مقابل 48% سنة 2014. ويعكس هذا النمو ارتفاع هامش الفائدة بنسبة 34% إىل حوايل 554 مليون وهامش 

العموالت بنسبة 24% إىل 21 مليون. وأسفرت بالتايل عن نتيجة صافية مببلغ 492 مليون درهم، يف ارتفاع بنسبة 33%، بعد 

48% سنة 2014، مام يعني أن مردودية األصول بلغت %1,2. 
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4 -نشاط جمعيات القروض الصغرى ومردوديتها
عزز قطاع جمعيات القروض الصغرى سنة 2015 االنتعاش الذي بدأ بعد الصعوبات التي عاىن منها قبل بضعة سنوات. ووسع 

شبكة وكاالته إىل 1.582 نقطة بيع، أي بارتفاع بنسبة 3% وتجاوز عدد املستفيدين من القروض الصغرى 886.000 زبون، 

من بينهم حوايل 50% من النساء. 

جدول رقم 14 : تطور استخدامات جمعيات القروض الصغرى
التغير 2014/2015 )%(201320142015)مباليني الدراهم(

0,3-657834832ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

4.6855.2605.7469,2ديون تجاه الزبناء

10,0-228214192قيم مستعقرة

12915317212,7أصول أخرى

5.6996.4616.9427,5مجموع األصول

بنود صافية من االستخامدات واملؤن

وصل املبلغ الجاري اإلجاميل للقروض التي متنحها جمعيات القروض الصغرى لزبنائها حوايل 6 ماليري درهم، يف ارتفاع بنسبة   

8,9% مقابل 11,5% سنة 2014. وهو ما أسفر عن متوسط املبلغ الجاري للقروض يف ارتفاع بنسبة 6% إىل حوايل 7.000 

درهم.

وال تزال تهيمن عىل هذا القطاع ثالث جمعيات متلك حوايل 92% من القروض املمنوحة للزبناء. 

ويتبني من تحليل أنواع القروض بأن القروض املمنوحة للمقاوالت الصغرى متثل 90% يف املجموع، وهو نفس مستوى سنة 

2014 ويرتكز حوايل 68% منها يف الوسط الحرضي، مقابل 67% يف السنة املاضية. وتطورت حصة القروض الفردية من %63 

إىل أكرث من %66.

وبعد تراجع يف السنتني األخريتني، ارتفعت الديون املعلقة األداء بنسبة 11% إىل 225 مليون درهم، واستقرت نسبة املخاطر 

يف 3,8%. وبلغت نسبة تغطية الديون املعلقة األداء باملؤن حوايل 79% مقابل 86% يف السنة املاضية.

وانخفضت الديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها عىل شكل ودائع يف الحساب، بشكل طفيف إىل 831 

مليون درهم، لتمثل 12% من مجموع األصول.
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جدول رقم 15 : تطور موارد جمعيات القروض الصغرى

التغير 2014/2015 )%(201320142015)مباليني الدراهم(

3.3533.7933.8762,2ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

1.8972.0672.30011,2أموال ذاتية وأموال معتربة يف حكمها

44960176627,7خصوم أخرى

5.6996.4616.9427,5مجموع األصول

بنود صافية من االستخامدات واملؤن

املاضية،  السنوات  غرار  وعىل   .%2,2 بنسبة  بارتفاع  درهم،  ماليري   3,9 حوايل  الصغرى  القروض  جمعيات  ديون  وبلغت 

يهيمن عىل توزيع هذه الديون حسب فئات املمولني البنوك املحلية بحصة 72%. أما التوزيع حسب املستفيدين فيبني بأن 

املؤسسات الثالث األوىل تستحوذ عىل 92% من هذه الديون. 

وأقفل قطاع جمعيات القروض الصغرى سنة 2015 بنتيجة صافية بلغت 246 مليون درهم، يف ارتفاع بنسبة 10,7%، وهي 

نفس الوترية املالحظة سنة 2014. وبلغت نسبة عائد االستخدامات 3,6% ونسبة عائد األموال الذاتية %10,8.

5 -نشاط املجموعات البنكية ومردوديتها عىل أساس مجمع
يتم تحليل النشاط واملردودية عىل أساٍس مجّمع انطالقا من بيانات مالية أعدتها تسع مجموعات بنكية متلك أكرث من %93 

من حصص السوق عىل أساس فردي، وذلك طبقا للمعايري الدولية للمحاسبة7. 

وسنة 2015، استمر تحسن النتيجة اإلجاملية للمجموعات البنكية بفضل املساهمة املتزايدة للنشاط بالخارج.

النمو  عمليات  وبعض  الذايت  النمو  بفضل  البنكية  املجموعات  نشاط  1.5 -  تطور 
الخارجية 

بنهاية دجنرب 2015، حققت املجموعات البنكية التسعة مجموع أصول بلغ حوايل 1.359 مليار درهم، بارتفاع بنسبة %5,1، 

مقابل 4,2% سنة 2014. ويعزى هذا التطور، املرتبط جزئيا بتغريات نطاق التجميع، أساسا إىل ارتفاع القروض والديون عىل 

الزبناء وعىل مؤسسات االئتامن، وبدرجة أقل، إىل ارتفاع األصول املالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة.

السنة  يف   %66,8 مقابل  البنكية،  املجموعات  أصول  من   %65,2 الزبناء  عىل  والديون  القروض  مثلت  البنية،  حيث  ومن 

املاضية. أما األصول املالية املتاحة للبيع، فقد انخفضت حصتها من 7,4% إىل %6,8.

7 متت مراجعة أرقام نهاية 2013 و2014 بعد األخذ بعني االعتبار بيانات مجموعة بنكية جديدة مام يرفع الفئة موضوع الدراسة إىل 9 مجموعات بنكية، عوض 8 مجموعات يف السابق.
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رسم بياين 51 : بنية موارد البنوك – عىل أساس مجمع )%(رسم بياين 50 : بنية استخدامات البنوك – عىل أساس مجمع )%(

7,808 08 
2013

7,8 
6,3 
4,7 

68,1 

4,1 
9,0 

2014

8,2 
7,4 
4,8 

66,8 

4,4 
8,4 

2015

8,4 
6,8 
5,8 

65,2 

4,3 
9,5 

2014 2013

11,9

65,3

5,4
8,3
9,1

10,3

67,4

4,8
8,5
9,0

2015

10,0

68,7

3,7
8,6
9,0

 أصول مالية بقيمتها العادلة حسب النتيجة

 أصول مالية متاحة للبيع 

  قروض وديون عىل مؤسسات االئتامن 
والهيئات املعتربة يف حكمها 

 قروض وديون عىل الزبناء

 توظيفات محتفظ بها إىل أَجل استحقاقها

 أصول أخرى

 ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

 ديون تجاه الزبناء

 سندات دين صادرة

 رساميل ذاتية – حصة املجموعة 

 خصوم أخرى

وفيام يتعلق بالخصوم، متثل الودائع املحصلة لدى الزبناء املصدر الرئييس لزيادة املوارد، إذ تساهم يف تعزيز حصتها بنسبة 

68,7%، مقابل 67,4% يف السنة املاضية. ويف املقابل، انخفضت حصة الديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف 

حكمها والرساميل الذاتية-حصة املجموعة انخفاضا طفيفا لتصل إىل 10% و8,6% عىل التوايل. ويف نفس السياق، تراجعت 

حصة سندات الدين املصدرة مبقدار 1,1 نقطة إىل %3,7.

1.1.5 -  استفاد منو استخدامات املجموعات البنكية السيام من منو القروض والديون عىل الزبناء 
وعىل مؤسسات االئتامن

جدول رقم 16 : تطور استخدامات البنوك – عىل أساس مجّمع
التغير 2014/2015 )%(201320142015)مباليني الدراهم(

96.620106.303114.7988,0أصول مالية بقيمتها العادلة حسب النتيجة

2,3-77.82395.04592.819أصول مالية متوفرة للبيع

قروض وديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة 

يف حكمها
58.37562.48478.78426,1

844.414863.615886.5522,7قروض وديون عىل الزبناء

51.28756.43958.1573,0توظيفات مملوكة إىل حني أَجل استحقاقها

112.345108.865127.63917,2أصول أخرى

1.240.8641.292.7511.358.7495,1مجموع األصول

وساهمت القروض والديون عىل الزبناء بنسبة 35% يف تطور االستخدامات، ووصل مبلغها الجاري إىل 886,6 مليار درهم، 

والديون عىل مؤسسات  القروض  بنهاية 2014. ومن جهة أخرى، شهدت  بنسبة %2,3  ارتفاع  بعد  بنسبة %2,7،  بارتفاع 

االئتامن ارتفاعا بنسبة 26,1% إىل 78,8 مليار، بعد ارتفاع بنسبة %7.
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أما األصول املالية بقيمتها العادلة حسب النتيجة، والتي تشمل األدوات املالية اململوكة لغرض التداول، فبلغت 114,8 مليار 

درهم، أي بارتفاع بنسبة 8% مقابل 10%، وارتفعت التوظيفات اململوكة إىل حني أجل استحقاقها بنسبة 3% إىل 58,2 مليار 

درهم، مقابل 10% يف السنة املاضية.

وبعد تطور إيجايب بحوايل 22% سنة 2014، شهدت األصول املالية املتوفرة للبيع انخفاضا بنسبة 2,3% إىل 92,8 مليار درهم.

2.1.5 - يعزى منو موارد املجموعات البنكية باألساس إىل ارتفاع ودائع الزبناء

جدول رقم 17 : تطور موارد البنوك – عىل أساس مجمع

التغير 2014/2015 )%(201320142015)مباليني الدراهم(

35,4 -3.8035.0303.248خصوم مالية بقيمتها العادلة حسب النتيجة

147.462132.758135.2571,9ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

810.719871.309933.4787,1ديون تجاه الزبناء 

19,2 -67.07962.38450.418سندات الدين املصدرة

103.562109.923116.3065,8رساميل ذاتية –حصة املجموعة

9.86510.88111.4785,5مبا يف ذلك النتيجة الصافية

108.239111.347120.0427,8خصوم أخرى

1.240.8641.292.7511.358.7495,1املجموع 

ووصلت الديون تجاه الزبناء إىل 933,5 مليار، وتزايدت بالتايل بنسبة 7,1% مقابل 7,5% يف السنة املاضية. وبعد انخفاض 

بنسبة 10%، شهدت الديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها انتعاشا طفيفا، إذ ارتفعت بنسبة أقل من 

2% إىل 135,3 مليار درهم.

وبعد أن ارتفعت الخصوم املالية بقيمتها العادلة حسب النتيجة بنسبة 32,3% يف السنة املاضية، تراجعت بنسبة 35,4% إىل 

3,2 مليار درهم، وانخفض مجددا املبلغ الجاري لسندات الدين املصدرة بنسبة 19,2% إىل 50,4 مليار درهم.

أما الرساميل الذاتية-حصة املجموعة فارتفعت بنسبة 5,8% إىل 116,3 مليار درهم، نتيجة الرتفاع الرأسامل واالحتياطيات 

ذات الصلة بنسبة 5,4%، وارتفاع النتيجة الصافية بنسبة 5,5% واالحتياطيات املجمعة بنسبة %8,2.
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3.1.5 - ال يزال النشاط عىل أساس مجمع يتميز بهيمنة النشاط البنيك

يشري تحليل نشاط املجموعات الثالث الرئيسية عىل أساس مجمع حسب مختلف املهن بأن نشاط البنوك ال يزال يساهم 

بحصة 93%. ويتوزع الباقي بني التمويالت املتخصصة بنسبة 4%، والتأمينات بنسبة 2%، ومهن تدبري األصول بنسبة %1.

رسم بياين 52 : مساهمة مختلف املهن يف مجموع أصول املجموعات البنكية )%(

93

4

2

1 

2015 

92

5

2 

1 

2014 

 نشاط بنيك  متويالت متخصصة  نشاط التأمني  أتدبري األصول

4.1.5 -  استفاد نشاط املجموعات البنكية الثالث العابرة للحدود من املساهمة املتزايدة للنشاط 
بالخارج

برسم سنة 2015، ارتفع مجموع أصول الرشكات التابعة البنكية املستقرة بالخارج بنسبة 19,5% إىل 221,2 مليار درهم، 

مقابل 9,3% يف السنة املاضية، مام يعكس ارتفاع األنشطة املنجزة يف أفريقيا و أوروبا. وارتفعت محفظة القروض بنفس 

مستوى سنة 2014، أي 13,6% إىل 127,2 مليار درهم، وتحسنت الودائع املحصلة بنسبة 12,8% إىل 155 مليار، مقابل 

9,7% سنة 2014.

وبالتايل، بلغت مساهمة الرشكات التابعة بالخارج 22% من مجموع األصول املجمع، أي بأكرث من 3 نقط مقارنة مع نهاية 

2014. وتصل هذه الحصة إىل 20% بالنسبة للديون عىل الزبناء و22% بالنسبة للودائع املحصلة لدى الزبناء.

رسم بياين 53 : مساهمة الرشكات التابعة بالخارج يف البنود الرئيسية للحصيلة الخاصة باملجموعات البنكية الثالث الكربى )%(

19 
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ودائع الزبناء ديون عىل الزبناء
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مجموع األصول
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5.1.5 - ارتفعت نسبة الديون املعلقة األداء التي تحوزها املجموعات البنكية 

خالل سنة 2015، ارتفع املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء بنسبة 10,4% إىل حوايل 78 مليار درهم، بعد 13,2%8 يف السنة 

املاضية. وارتفعت نسبة املخاطر إىل 8,3% مقابل 7,7% سنة 2014. ومتت تغطية هذه الديون باملؤن يف حدود 68%، أي 

بنفس مستوى السنة املاضية. 

رسم بياين 54 : تطور الديون املعلقة األداء ونسبة املخاطر عىل 
أساس مجمع

رسم بياين 55 : تطور املؤن ونسبة تغطية املخاطر عىل أساس 
مجمع
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 مؤن الديون املعلقة األداء )مباليري الدارهم(  نسبة التغطية )%( املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء )مباليري الدراهم(  نسبة املخاطر )%(

وفيام يتعلق بالرشكات التابعة الواقعة يف الدول اإلفريقية األخرى، وصل املبلغ الجاري لديونها املعلقة األداء حسب معايري 

التجميع إىل 12,3 مليار درهم، أي أن نسبة املخاطر وصلت إىل 9,7% مقابل 9,2% يف السنة املاضية. ومتت تغطية هذه 

الديون باملؤن يف حدود 68% مقابل %69. 

2.5 -  تباطأت وترية منو النتيجة الصافية للمجموعات البنكية بالنظر لرتاجع نتيجة 
األنشطة يف السوق املحلية

يعتمد تحليل املردودية عىل أساس مجمع عىل دراسة حسابات النتيجة التي حققتها املجموعات البنكية التسعة. ويتبني من 

هذا التحليل بنهاية 2015 أن املردودية املحققة، رغم أنها تباطأت مقارنة مع 2014، فقد استفادت من املساهمة اإليجابية 

للنشاط بالخارج. وتشري هذه الوترية إىل ارتفاع العائد الصايف البنيك يف حني تقلصت تكلفة املخاطر عموما مقارنة مع السنة 

املاضية. 

رسم بياين 56 : تطور األرصدة الوسيطة للتدبري عىل أساس مجمع )مباليري الدراهم(

55,3
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9,9
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61,1
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11,5

النتيجة الصافية-حصة املجموعةالنتيجة اإلج�لية لالستغاللالعائد الصايف البن�
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8 تم تعديل إحصاءات سنتي 2013 و2014.
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بعد ارتفاع بنسبة 9,3% يف السنة املاضية، شهد العائد الصايف البنيك الذي وصل إىل حوايل 61 مليار درهم، تباطؤا إىل %1,1. 

وبلغ هامش الفائدة، الذي ميثل 72% من العائد الصايف البنيك، 42,2 مليار درهم، مسجال ارتفاعا بنسبة 4,4% مقابل %6,1 

سنة 2014، بالنظر إىل االنخفاض املتزامن لنسبة مردود االستخدامات ومتوسط تكاليف املوارد. أما هامش العموالت الذي 

نقطة إىل  البنيك مبقدار 0,5  الصايف  العائد  بنسبة 4,1% مقابل 4,9%. وتعززت حصته يف  فارتفع  مليار درهم،  بلغ 10,3 

.%16,9

وبعد ارتفاع بحوايل 39% سنة 2014، تراجعت نتيجة أنشطة السوق بنسبة 19,8% إىل حوايل 7 ماليري درهم، بالنظر إىل 

انخفاض األرباح الصافية عىل األدوات املالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة بنسبة 26%، يف حني ارتفعت بنسبة 49% سنة 

.2014

رسم بياين 57 : متوسط معامل االستغالل )%(
49,750,7 48,4

2013 2014 2015 

وبلغت النفقات العامة لالستغالل 31 مليار درهم، وارتفعت بنفس وترية سنة 2014، أي 6,0%. وأسفرت عن متوسط معامل 

االستغالل نسبته 50,7% مقابل 48,4% يف السنة املاضية. 

ارتفعت سنة  التي  النتيجة اإلجاملية لالستغالل،  العامة لالستغالل، شهدت  البنيك والنفقات  الصايف  العائد  وبالنظر لتطور 

2014 بنسبة 12,2%، انخفاضا خالل هذه السنة بنسبة 3,5% إىل 30,1 مليار درهم.

وبعد أن ارتفعت تكلفة املخاطر بنسبة 39,7% سنة 2014، انخفضت بنسبة 9,1% إىل 10,4 مليار درهم، بالنظر إىل االنتعاش 

امللحوظ يف املؤن املرصودة خالل السنوات املاضية. ومثلت 34,5% من النتيجة اإلجاملية لالستغالل مقابل 36,6% يف السنة 

املاضية.

ويف األخري، حققت املجموعات البنكية التسعة سنة 2015 نتيجة صافية-حصة املجموعة يف حدود 11,5 مليار، أي بارتفاع 

بنسبة 5,5% مقابل 10,3% سنة 2014. واستقرت مردودية األصول يف 0,8% وارتفعت مردودية األموال الذاتية مبقدار 0,4 

نقطة إىل %9,9.

ويبني توزيع النتيجة الصافية-حصة املجموعة حسب املهن أن النشاط البنيك ميثل 80%، بينام متثل التمويالت املتخصصة 

10%، ومهن تدبري األصول 6%، ونشاط التأمني %4.
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رسم بياين 58 : مساهمة مختلف املهن يف النتيجة الصافية-حصة املجموعة للمجموعات البنكية )%(
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5 

2014 

80 

10 
4 
6 

2015 

 نشاط بنيك  متويالت متخصصة  نشاط التأمني  تدبري األصول

وأسفر نشاط املجموعات البنكية الثالث بالخارج عن عائد صايف بنيك يف ارتفاع بنسبة 5,5% إىل 13,9 مليار درهم، تم تحقيق 

حوايل 94% منها يف إفريقيا. ومن جهة أخرى، بلغت حصة النشاط بالخارج يف العائد الصايف البنيك لهذه املجموعات يف %30، 

بزيادة نقطة واحدة مقارنة مع السنة املاضية. وبلغت مساهمته يف النتيجة الصافية-حصة املجموعة 21%، بارتفاع بنسبة 

5 نقط مقارنة مع 2014.

وعىل أساس فردي، أسفر النشاط يف إفريقيا عن حوايل 19% من النتيجة الصافية-حصة املجموعة للمجموعات البنكية الثالث 

املستقرة يف القارة.

 رسم بياين 59 : مساهمة الرشكات التابعة بالخارج يف البنود الرئيسية لنتيجة املجموعات
 البنكية الثالث الكربى )%(
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العائد الصايف البن� النتيجة اإلج�لية لالستغالل النتيجة الصافية-حصة املجموعة
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بالنظر إىل الظرفية االقتصادية، شهدت جودة األصول البنكية ارتفاع مخاطر عدم تسديد الديون مجددا، سواء تعلق األمر 

باملقاوالت أو باألرس. 

وفيام يتعلق بالسيولة، استمر تحسن ظروف إعادة متويل البنوك سنة 2015، إذ استفادت هذه األخرية من اآلثار املواتية 

إلعادة تكوين احتياطيات الرصف.

وحافظت البنوك عىل مستوى املالءة طبقا للحد األدىن للقواعد التنظيمية.

1 -تطور مالءة البنوك

1.1 - تطور املخاطر الصافية املرجحة

عند متم سنة 2015، ارتفعت املخاطر الصافية املرجحة للقطاع البنيك إىل 816 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا محدودا بنسبة 

بينام متثل  الصافية املرجحة برسم خطر االئتامن،  بنهاية 2014. وتتألف يف حدود 85% من املخاطر  1,4% مقابل %7,7 

مخاطر السوق 5%، واملخاطر التشغيلية %10.

رسم بياين 60 : تطور مجموع املخاطر الصافية املرجحة للبنوك – عىل أساس فردي )مباليري الدراهم(

747 

2013 

805 

2014 

816 

2015 

متثل األصول الصافية املرجحة برسم مخاطر االئتامن، التي يتم حسابها حسب املقاربات املعيارية لبازل 2، املخاطر املرجحة 

برسم مخاطر االئتامن –الحصيلة وخارج الحصيلة – التي يتم حسابها بعد تطبيق تقنيات تخفيف املخاطر. وبلغت هذه 

املخاطر 692 مليار درهم، يف ارتفاع بنسبة 1,5% مقابل 7,3% سنة 2014، بالنظر إىل تباطؤ القروض املمنوحة للزبناء غري 

املاليني.
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رسم بياين 61 : تطور املخاطر املرجحة للبنوك برسم مخاطر االئتامن – عىل أساس فردي )مباليري الدراهم(

635 

2013 

682

2014 

692

2015 

راكمت األصول الصافية املرجحة برسم مخاطر السوق، بنهاية دجنرب 2015، حوايل 45 مليار درهم، أي بانخفاض بنسبة %6,6 

مقابل ارتفاع بنسبة 16% يف السنة املاضية، نتيجة لرتاجع متوقع البنوك يف أنشطة السوق يف نهاية السنة.

رسم بياين 62 : تطور املخاطر املرجحة للبنوك برسم مخاطر السوق – عىل أساس فردي )مباليري الدراهم(

41 

2013 

48

2014 

45 

2015 

تحسب معظم البنوك تعرضاتها برسم املخاطر التشغيلية حسب مقاربة املؤرش األسايس9. وبلغت هذه املخاطر 79 مليار، 

يف ارتفاع بنسبة %5.

رسم بياين 63 : تطور املخاطر املرجحة للبنوك برسم املخاطر التشغيلية – عىل أساس فردي )مباليري الدراهم(

70 75 79 

2013 2014 2015 

9 حسب هذه املقاربة، يتحدد الخطر التشغييل عىل أساس املعامل املضاعف 15% من العائد الصايف البنيك.
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2.1 - تطور األموال الذاتية االحرتازية للبنوك

بنهاية 2015، بلغ مجموع األموال الذاتية االحرتازية للبنوك 112 مليار درهم، حيث ارتفعت بحوايل مليار درهم مقارنة 

مع دجنرب 2014. ويعزى هذا االرتفاع الطفيف، باألساس، إىل أثر اإللغاء التدريجي للتدابري االنتقالية العتامد اتفاقية بازل 3 

وزيادة مساهامت البنوك يف رأسامل مؤسسات االئتامن بالخارج.

وتتوزع األموال الذاتية بني األموال الذاتية من الفئة 1 التي يصل مبلغها إىل 96 مليار درهم، وميثل حوايل 97% منها األموال 

الذاتية األساسية، واألموال الذاتية من الفئة 2 التي تصل إىل 16 مليار درهم.
.

رسم بياين 64 : تطور األموال الذاتية ونسبة مالءة البنوك – عىل 
أساس فردي

الرسم البياين 65 : تطور األموال الذاتية ونسبة مالءة البنوك –عىل 
أساس مجمع

83 
96 96 99 

111 112 

11,1
11,911,8

13,313,813,7
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10,911,411,5

13,513,313,5
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 األموال الذاتية من الفئة 1 )مباليري الدراهم(

 األموال الذاتية االحرتازية )مباليري الدراهم(

 نسبة األموال الذاتية من الفئة 1 )%(

 متوسط نسبة املالءة )%(

وظل متوسط معدل املالءة الذي يعكس نسبة حجم األموال الذاتية إىل مجموع األصول الصافية املرجحة، يف نفس مستوى 

2014، وهو 13,7%، أي أنه تجاوز الحد األدىن 12% الذي تنص عليه الترشيعات االحرتازية سارية املفعول. واستقرت نسبة 

األموال الذاتية من الفئة 1 يف 11,8%، علام أن الحد األدىن القانوين هو 9% بينام وصل متوسط نسبة األموال الذاتية األساسية 

»الرشيحة األساسية األوىل« إىل 11,4% علام أن الحد األدىن هو %8.

وعىل أساس مجمع، بلغت نسبة املالءة 13,5% مقابل 13,3% ووصلت نسبة األموال الذاتية من الفئة 1 إىل 11,5% مقابل 

11,4% سنة 2014.

2 -تطور سيولة البنوك
تخففت ظروف إعادة متويل البنوك من جديد، مام ساهم بشكل ملموس يف تقليص التوتر يف السوق بني البنوك. وتحسنت 

وضعية سيولة البنوك بالنظر إىل النسبة الجديدة للسيولة عىل املدى القصري.
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1.2 - خصائص سيولة البنوك

خالل سنة 2015، استمرت سيولة البنوك يف االستفادة من األثر اإليجايب لتخفيف عجز الحساب الجاري واألداء الجيد للودائع 

املحصلة. وارتفعت هذه األخرية بنسبة 6,4%، بينام تباطأ منو القروض إىل 2,5%. وبالتايل، واصل معامل نسبة القروض إىل 

الودائع وتريته التنازلية ليصل إىل حوايل 95%. وبتعديله حسب شهادات اإليداع، بلغ هذا املعامل 90%، مقابل 91% سنة 

.2014

رسم بياين 66 : تطور الودائع والقروض ومعامل االستخدام الخاصة بالبنوك

748 761 780 819 722 770 

104 99 95 

2013 2014 2015 

 قروض ممنوحة للزبناء  ودائع الزبناء )مباليري الدراهم(  معامل االستخدام )%(

ويف نهاية سنة 2015، تقلصت تدخالت البنك املركزي، برسم التسبيقات لسبعة أيام، إىل 7 ماليري درهم، يف انخفاض بحوايل 

16 مليار مقارنة مع سنة 2014. وراكم لجوء البنوك إىل إعادة التمويل لدى البنك املركزي املضمون بديون عىل املقاوالت 

الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة، 13,5 مليار، مقابل 18,9 مليار درهم يف السنة املاضية.

رسم بياين 67 : املبلغ الجاري للتسبيقات لسبعة أيام والقروض املضمونة بديون عىل املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة من بنك 
املغرب )مباليري الدراهم(

52,0 

23,0  

7,0  6,0 

18,9
13,5
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 تسبيقات لسبعة أيام  القروض املضمونة

وبنفس الشكل، انخفض املبلغ الجاري للديون السندية التي تصدرها البنوك بنسبة 9,1% بعد أن تراجعت بنسبة 2,1% سنة 

2014. وتراجع املبلغ الجاري لسندات الدين املصدرة، املكون يف حدود 85% من شهادات اإليداع، بحوايل 21,5% إىل 49,7 

مليار درهم. ويشري التحليل حسب آجال االستحقاق إىل أن 33% من سندات الدين املصدرة هي ديون ذات أجل استحقاق 

أقل من سنة، مقابل 34% سنة 2014. ومتثل سندات الدين التي يرتاوح أجل استحقاقها ما بني سنة وسنتني 22% من مجموع 
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اإلصدارات )18% سنة 2014(، بينام يتألف الباقي، أي 45% من املجموع، من سندات ذات أجل استحقاق يتجاوز سنتني.

وفيام يتعلق بالديون الثانوية، فارتفع مبلغها الجاري بنسبة 23% إىل 30,3 مليار درهم.

وحسب آجال االستحقاق، تتكون استخدامات البنوك من االستخدامات قصرية األجل بنسبة 47% ومن االستخدامات متوسطة 

وطويلة األجل بنسبة 53%، دومنا تغيري مقارنة مع 2014. أما املوارد، فتتألف من املوارد دون أجل استحقاق بنسبة %58، 

ومن موارد قصرية األجل بنسبة 24% ومن موارد متوسطة وطويلة األجل بنسبة 18%، مقابل 56% و26% و18% عىل التوايل 

يف السنة املاضية.

وباملوازاة مع ذلك، شهدت الوضعية الصافية للبنوك يف سوق إعادة الرشاء، خارج العمليات مع بنك املغرب، ارتفاعا ملحوظا، 

مام أسفر عن رصيد صاف إيجايب مببلغ 20 مليار درهم بنهاية 2015. 

2.2 - األصول السائلة للبنوك

تعززت أصول البنوك السائلة والقابلة للتحقيق خالل سنة 2015. وتتألف أساسا من القيَم املودعة يف الصندوق، والودائع 

لدى بنك املغرب، والقروض ما بني البنوك، وسندات الخزينة، وشهادات اإليداع، وتتمكن البنوك عرب هذه األصول من مواجهة 

صدمات السيولة املحتملة. 

ووصل مبلغها الجاري بنهاية 2015 إىل 184 مليار درهم، يف ارتفاع بنسبة 25,3% بعد 6,9% سنة 2014. وبلغت حصة هذه 

األصول يف مجموع االستخدامات 16,1% مقابل 13,3% يف السنة املاضية.

رسم بياين 68 : تطور األصول السائلة والقابلة للتحقيق التي متلكها البنوك

147
184

13,3

16,1

138

12,5

201320142015

 األصول السائلة والقابلة للتحقيق )مباليري الدراهم(  نسبة األصول السائلة والقابلة للتحقيق إىل مجموع األصول )%(

وبعد انخفاض محفظة سندات الخزينة بنسبة 14,8% يف السنة املاضية، ارتفعت بنسبة 1,5% إىل 118 مليار درهم وتقلصت 

املحفظة التي متلكها مؤسسات التوظيف الجامعي يف القيم املنقولة بنسبة 12% إىل حوايل 53 مليار درهم.

وبلغت نسبة السيولة عىل املدى القصري، بنهاية دجنرب 2015، 168% مقابل 130% يف السنة املاضية. وتُلزم هذه النسبة 

البنوك بامتالك احتياطي أصول سائلة رفيعة الجودة ميكنها من مقاومة أية صدمة سيولة حادة ملدة ثالثني يوما. ومنذ يوليوز 

2015، أصبح احرتام الحد األدىن لهذه النسبة إلزاميا، وهو 60%. وستتم الزيادة فيه سنويا مبقدار 10 نقط ليصل تدريجيا 

إىل 100% نهاية 2018.
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3 -تطور املديونية البنكية لألرس
أنجز بنك املغرب لدى البنوك ورشكات قروض االستهالك االستقصاء السنوي الحادي عرش حول املديونية البنكية لألرس عىل 

لقروض  بنوك و11 رشكة   9 عينة تضم  االستقصاء، يف نسخة 2015،  االستهالك. وشمل هذا  السكن وقروض  شكل قروض 

االستهالك، تستحوذ عىل ما مجموعه 99% من حصص السوق يف فئتي القروض املعنيتني. وميكن هذا االستقصاء من التعرف 

عىل خصائص املستفيدين من القروض حسب معايري مختلفة.

رسم بياين 69 : تطور املديونية البنكية لألرس
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 املديونية البنكية لألرس )مباليري الدراهم(  تطور املديونية البنكية لألرس )%(

عند متم دجنرب 2015، وصل املبلغ الجاري للمديونية البنكية لألرس 297 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 5,1% مقابل 4,8% سنة 

2014، ويعزى هذا التطور إىل منو قروض السكن وقروض االستهالك. ومثل هذا املبلغ 36% من قروض مؤسسات االئتامن، 

مقابل 35% يف السنة املاضية.

ونسبة إىل الناتج الداخيل اإلجاميل، وصل هذا املبلغ إىل 30%، مام يعني أنه تراجع مبقدار نقطة واحدة مقارنة مع 2014.

واستقرت حصة قروض االستهالك يف املديونية البنكية لألرس يف 36% وتلك الخاصة بقروض السكن يف 64%. وتساهم البنوك 

بحوايل 85% من هذه القروض، وهو نفس مستوى السنة املاضية.

وواصل متوسط املديونية لكل أرسة منحاه التصاعدي ليصل يف نهاية دجنرب 2015 إىل 40.700 درهم، مقابل 38.600 يف 

السنة املاضية.
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1.3 - قروض السكن
1.1.3 - تطور خصائص قروض السكن

رغم انخفاض مستوى أسعار الفائدة، تدىن إنتاج قروض السكن سنة 2015 بنسبة 1,6% إىل حوايل 27 مليار درهم، بعد ارتفاع 

بنسبة 12% يف السنة املاضية. ويشمل هذا الرتاجع، الذي هم بالخصوص القروض التي تدعمها الدولة، تطورات متباينة 

حسب البنوك.

رسم بياين 70 : تطور إنتاج قروض السكن وعدد املستفيدين
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 مجموع اإلنتاج )مباليني الدراهم(  عدد املستفيدين

وباملوازاة مع ذلك، تقلص عدد املستفيدين بنسبة 9% إىل حوايل 74.200 زبون، مام يشري إىل انخفاض القروض الحرة بنسبة 

9% والقروض التي تدعمها الدولة بنسبة 10%. وبناء عليه، وصل متوسط مبلغ القروض إىل 362.000 درهم، يف ارتفاع مبقدار 

26.000 درهم، من سنة ألخرى.

السنة  يف   %6,7 مقابل   %4,6 بنسبة  ارتفاع  يف  درهم،  مليار   189,4 السكن  لقروض  اإلجاميل  الجاري  املبلغ  بلغ  وبالتايل، 

املاضية. وميثل املبلغ الجاري للقروض الحرة 80% من مجموع هذا املبلغ، حيث ارتفع بنسبة 4,6% مقارنة مع 5,2%. أما 

القروض التي تدعمها الدولة، فقد ارتفع مبلغها الجاري بنسبة 4,6%، بعد ارتفاع بنسبة 13,4% يف السنة املاضية. واستقرت 

هذه القروض بالتايل يف 37,1 مليار درهم، من بينها حوايل 19,6 مليار برسم القروض املضمونة من صناديق فوغاليف10 

وفوغالوج11، و13,5 مليار برسم فوغاريم12 و4 ماليري برسم السكن االقتصادي. 

رسم بياين 71 : توزيع املبلغ الجاري لقروض السكن بني سعر الفائدة الثابت واملتغري )%(
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 القروض املمنوحة بسعر فائدة ثابت  القروض املمنوحة بسعر فائدة متغري

10 صندوق ضامن القروض املخصصة لتمويل الحصول عىل امللكية لفائدة منخرطي مؤسسة محمد السادس للنهوض باألعامل االجتامعية للرتبية والتكوين.

11 صندوق ضامن قروض السكن لفائدة مستخدمي القطاع العام.

12 صندوق الضامن لذوي الدخل غري املنتظم واملحدود.
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ارتفعت مجددا حصة القروض املمنوحة بسعر فائدة ثابت لتصل إىل 98% من حيث اإلنتاج، أي أنها تعززت بثالث نقط 

إضافية مقارنة مع السنة املاضية و89% من حيث املبلغ الجاري، بارتفاع مبقدار 5 نقط.

وبعد انخفاض مبقدار 5 نقط أساس سنة 2014، شهد سعر الفائدة املتوسط املطبق عىل قروض السكن تراجعا جديدا بحوايل 

20 نقطة أساس إىل 5,21%. وتم منح حوايل 70% من هذه القروض بسعر أدىن من 6% مقارنة مع 63% نهاية 2014.

رسم بياين 72 : تطور املبلغ الجاري لقروض السكن حسب سعر الفائدة املطبق )%(
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2.1.3 - نوعية وخصائص املستفيدين من قروض السكن

يتم تحليل نوعية املستفيدين عىل أساس معايري السن والدخل والفئة االجتامعية املهنية ومكان اإلقامة.

حسب معيار السن : عىل غرار السنوات السابقة، حصل األشخاص الذين يفوق عمرهم 40 سنة عىل حوايل 64% من مجموع 

امللفات، مقابل 29% بالنسبة لألشخاص الذين يرتاوح عمرهم ما بني 30 و40 سنة. ويحظى األشخاص الذين يقل عمرهم 

عن 30 سنة بأقل حصة.

رسم بياين 73 : توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب السن )%(
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من حيث الدخل : استفاد ذوو الدخل األقل من 4.000 درهم من حوايل 32% من عدد ملفات القروض، يف تراجع مبقدار 6 

نقط مقارنة مع 2014. واستفاد من هذا االنخفاض األشخاص ذوو دخل يرتاوح بني 4.000 و10.000 درهم، الذين ارتفعت 

حصتهم مبقدار 4 نقط إىل 38% وفئة ذوي الدخل األعىل من 10.000 الذين ارتفعت حصتهم مبقدار نقطتني إىل %30.

رسم بياين 74 : توزيع عدد ملفات قروض السكن حسب الدخل )%(
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حسب الفئة االجتامعية املهنية : ال يزال األجراء واملوظفون ميثلون الفئات األكرث لجوًء إىل القروض، ولو بحصة أقل نوعا ما، 

بلغت 46% )51% سنة 2014( و33% )35% سنة 2014( عىل التوايل. وارتفعت حصة فئة التجار والصناع التقليديني مبقدار 

8 نقط إىل %14.

حسب التوزيع الجغرايف : ارتفع متركز القروض يف جهتي الدار البيضاء )36% مقابل 33%( والرباط )18% مقابل 16% سنة 

.)2014

2.3 - قروض االستهالك
1.2.3 - تطور املبلغ الجاري لقروض االستهالك

بفضل التحكم يف تطور أسعار االستهالك، واصل استهالك األرس تطوره اإليجايب سنة 2015، مستفيدا من الدينامية الجيدة 

التي شهدتها تحويالت املغاربة املقيمني بالخارج ومن موسم فالحي استثنايئ. ويف هذا السياق، وبعد انتعاش طفيف سنة 

2014، شهدت قروض االستهالك وترية أكرث حيوية، إذ ارتفع مبلغها الجاري اإلجاميل بنسبة 5,8% إىل 107 ماليري درهم. وكان 

هذا التوجه أكرث وضوحا لدى البنوك مقارنة مع رشكات قروض االستهالك.
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رسم بياين 75 : تطور املبلغ الجاري اإلجاميل لقروض االستهالك
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2.2.3 - نوعية وخصائص املستفيدين من قروض االستهالك

عىل غرار قروض السكن، يتم تتبع نوعية املستفيدين من قروض االستهالك حسب السن والدخل والفئة االجتامعية املهنية 

ومكان اإلقامة.

الذين يفوق عمرهم 40 سنة عىل حوايل 73% من مجموع امللفات، مقابل %20  حصل األشخاص   : حسب معيار السن 

الذين يقل عمرهم عن 30 سنة بحصة  الذين يرتاوح عمرهم ما بني 30 و40 سنة. ويحظى األشخاص  بالنسبة لألشخاص 

ضئيلة، أي %7.

رسم بياين 76 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب السن )%(
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ومن حيث الدخل، استفاد ذوو الدخل األقل من 4.000 درهم من حوايل 46% من عدد ملفات القروض، يف انكامش مبقدار 

نقطتني مقارنة مع 2014. واستفاد من هذا االنخفاض األشخاص ذوو دخل يرتاوح بني 4.000 و10.000 درهم، الذين ارتفعت 

حصتهم مبقدار نقطة واحدة إىل 35% وفئة ذوي دخل يتجاوز 10.000 درهم، الذين ارتفعت حصتهم مبقدار نقطة واحدة 

إىل %19.
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رسم بياين 77 : توزيع عدد ملفات قروض االستهالك حسب الدخل )%(
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حسب الفئة االجتامعية املهنية : حصل األجراء واملوظفون سنة 2015 عىل 39% و36% عىل التوايل من ملفات القروض، 

مقابل 39% و37% عىل التوايل سنة 2014. وارتفعت حصة باقي الفئات االجتامعية املهنية مبقدار نقطة واحدة إىل %7 

بالنسبة للتجار والصناع التقليديني و13% بالنسبة للمتقاعدين.

من حيث التوزيع الجغرايف : يبدو بأن املستفيدين من القروض ال يزالون مرتكزين يف التجمعات الحرضية للدار البيضاء 

)30%( والرباط )23%( ومراكش )%10(.

4 -تطور املديونية البنكية للمقاوالت غري املالية

1.4 – سجلت القروض املمنوحة للمقاوالت غري املالية تراجعا

بنهاية 2015، منحت مؤسسات االئتامن قروضا بلغ مبلغها الجاري حوايل 454 مليار درهم للمقاوالت غري املالية، وهو ما 

ميثل 55% من مجموع القروض، يف انخفاض بنسبة 1,6%، بعد ارتفاع بنسبة 1,3% سنة 2014. وشمل هذا االنكامش، الذي 

يتزامن مع تخفيف االختالالت املاكرو اقتصادية وتحسن املوارد البنكية، خصوصا املقاوالت الخاصة التي تراجع جاريها من 

القروض بحوايل 2,4% يف حني استفادت املقاوالت العمومية من متويل يف ارتفاع بنسبة %7,4.
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رسم بياين 78 : املبلغ الجاري للقروض بواسطة السحب من الصندوق املمنوحة للمقاوالت غري املالية )مباليري الدراهم(

406,7 410,6402,8

48,850,751,2

2013 2014 2015 

 املبلغ الجاري للقروض التي متنحها البنوك   املبلغ الجاري للقروض التي متنحها رشكات التمويل

وبينام ارتفعت القروض املمنوحة من رشكات التمويل بحوايل 1% إىل 51,2 مليار درهم، تراجعت تلك املمنوحة من البنوك، 

التي بلغت حصتها 89% من املجموع، بنسبة 1,9% إىل 402,8 مليار درهم، بعد أن ارتفعت بنسبة 1% سنة 2014. وحسب 

الفئات، شهدت قروض التجهيز ركودا بينام تراجعت قروض الخزينة بنسبة 3%. ويفرس هذا الرتاجع، بدرجة كبرية، بانخفاض 

طلب املقاوالت، يف ظرفية اقتصادية عصيبة تتميز بضعف مستوى األنشطة غري الفالحية والشكوك التي تحيط باالنتعاش 

االقتصادي لدى الرشكاء التجاريني الرئيسيني للمغرب.

وحسب فئات الرشكات، تم تخصيص حوايل ثلث القروض للمقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة سنة 2015. وتواصل 

البنوك تحسني تقسيم فئات الزبناء حسب املعايري التي تحددها القوانني االحرتازية والتي تتالءم مع معايري لجنة بازل.

إطار رقم 3 : صندوق دعم املقاوالت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة

تم إحداث صندوق الدعم املايل للمقاولة الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة سنة 2013 من طرف بنك املغرب والقطاع البنيك والصندوق 

املركزي للضامن، من أجل التمويل املشرتك مع البنوك للمقاوالت القادرة عىل االستدامة، لكنها تعاين من صعوبات عابرة بسبب الظرفية.

وتتمثل املقاوالت املستهدفة خصوصا يف املقاوالت الصغرية واملتوسطة واملقاوالت ذات الحجم الوسيط التي تستجيب للرشوط التالية : 

• ال تكون الديون مشكوكا يف تحصيلها أو متعرثة.	

• يعمل املستفيدون يف جميع قطاعات األنشطة، مع إعطاء األولوية للقطاعات الصناعية والتصدير؛	

• يقل رقم املعامالت عن 500 مليون درهم، إال الحاالت الخاصة.	

ويكون القرض الذي مينحه هذا الصندوق عىل شكل قرض ثانوي مببلغ أقصاه 50 مليون درهم. ومُينح هذا القرض بسعر فائدة ثابت يوافق، 

فيام يتعلق بالحصة التي تؤول للصندوق، متوسط سعر الفائدة املرجح إلصدارات سندات الخزينة ألَجل 5 سنوات. أما فيام يتعلق بالحصة 

التي تؤول للبنك، فيكون سعر الفائدة خاضعا للتفاوض بكل حرية، دون أن يتجاوز سعر الفائدة املطبق عىل حصة الصندوق مع إضافة 150 

نقطة أساس.

ويتم اعتبار الضامنات املكتتبة لتغطية حصة الصندوق يف الصنف الذي يأيت بعد صنف البنك.

ومنذ إنشاء هذا الصندوق، منح متويالت مببلغ 1,2 مليار درهم، موزعة عىل 183 ملفا، يتعلق معظمها باملقاوالت الصغرية جدا والصغرية 

واملتوسطة. واستفادت الرشكات التي تعمل يف قطاع الصناعة من حوايل 43% من هذه التمويالت، يليها التوزيع والتجارة )28%(، والبناء 

واألشغال العمومية )23%( والخدمات )%6(.
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5 -تطور املخاطر االئتامنية الكربى للبنوك
يقصد مبصطلح »املخاطر الكربى« املستفيدون أو مجموعة املستفيدين من قروض يساوي مبلغها الجاري أو يتجاوز 5% من 

األموال الذاتية للبنك. ويف نهاية دجنرب 2015، وصلت القروض التي متنحها البنوك لهذه الفئة من الطرف املقابل إىل حوايل 

333 مليار درهم، مسجلة انخفاضا سنويا بنسبة 13%، بعد ارتفاع بنسبة 16% يف السنة املاضية، مام يعكس الرتاجع النسبي 

لبعض املخاطر الكربى. ومثل املبلغ املرتاكم لهذه املخاطر 2,9 أضعاف األموال الذاتية للبنوك، مقابل 3,4 أضعافها سنة 2014.

رسم بياين 79 : تطور املخاطر الكربى للقروض املمنوحة من البنوك

3,4
3,83,8

3,43,53,5
3,33,4

2,9

200620082009201020112012201320142015

128

 3,6

2007

170
227258270299320328381333

 املبلغ الجاري للمخاطر الكربى )مباليري الدراهم(  نسبة املخاطر الكربى إىل األموال الذاتية )%(

ونالحظ انخفاض املخاطر الكربى للبنوك عىل مستوى التعهدات داخل الحصيلة وخارجها. وتتألف تعهدات الحصيلة أساسا 

من القروض وسندات الدين، وراكمت حوايل 238 مليار درهم، وانخفضت بنسبة 8% من سنة ألخرى. وتتألف التعهدات 

خارج الحصيلة من حوايل 68% من تعهدات التمويل والضامن وبلغت 91 مليار درهم، يف انخفاض بنسبة 20,2% مقارنة 

مع نهاية 2014.

6 -تطور الديون املعلقة األداء 
بعد أن سجل املبلغ الجاري لديون البنوك املعلقة األداء متوسط نسبة منو يف 17% ما بني 2012 و2014، تراجع بنسبة %9,2 

سنة 2015 ليصل إىل 57,7 مليار درهم، مام يشري إىل أن نسبة املخاطر بلغت 7,4% مقابل 6,9% يف السنة املاضية.
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رسم بياين 80 : تطور ديون البنوك املعلقة األداء
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الديون  وفئة  مليار،   5,6 املتعرثة مبا مجموعه  الديون  فئة  5 ماليري درهم، وتضمنت  األداء حوايل  املعلقة  الديون  راكمت 

املشكوك يف تحصيلها مببلغ 122 مليون درهم. وشهدت فئة الديون ما قبل املشكوك يف تحصيلها تطورا سلبيا )0,8- مليار(.

وتزامن هذا التطور مع تغري بنية الديون املعلقة األداء. وارتفعت حصة فئة الديون املتعرثة من إجاميل الديون غري املنتجة، 

عىل أساس سنوي، مبقدار 3 نقط أساس إىل 78%. ويف املقابل، انخفضت حصة الديون املشكوك يف تحصيلها والديون ما قبل 

املشكوك يف تحصيلها بنسبة 18% و4% عىل التوايل.

رسم بياين 81 : نسبة تغطية الديون املعلقة األداء التي متلكها البنوك
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 مؤن الديون املعلقة األداء )مباليري الدراهم(  نسبة تغطية الديون املعلقة األداء )%(

وارتفعت مؤن الديون املعلقة األداء بوترية أقوى من املخاطر الرئيسية، بنسبة 15%. وأسفر ذلك عن تحسن نسبة تغطية 

الديون املعلقة األداء باملؤن مبقدار 3 نقط إىل 68% بنهاية 2015. وتصل هذه النسبة إىل 76% فيام يتعلق بفئة الديون 

املتعرثة، و47% لفئة الديون املشكوك يف تحصيلها و13% لفئة الديون ما قبل املشكوك يف تحصيلها.

وإضافة إىل املؤن الخاصة، عملت البنوك عىل تكوين مؤن ذات طابع عام مببلغ 6,5 ماليري درهم، لتغطي املخاطر الحساسة 

تجاه الظرفية االقتصادية.
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أما الديون املعلقة األداء التي تتحملها رشكات التمويل فرتاجعت بنسبة 2,8% سنة 2015 إىل 9,6 ماليري درهم، أي أن نسبة 

املخاطر بلغت 9,8%، مقابل 10,3% يف السنة املاضية. ويعزى هذا التطور لعمليات شطب قروض االستهالك القدمية التي 

متت تغطيتها بالكامل باملؤن.

وتصل نسبة تغطية هذه الديون باملؤن إىل 76%، يف ارتفاع بنقطتني مقارنة مع السنة املاضية.

1.6 - الديون املعلقة األداء عىل األرس

ارتفع املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء عىل األرس بنسبة 0,8% إىل 22,2 مليار، مقابل 12,2% يف السنة املاضية. ومتت 

تغطية هذه الديون باملؤن يف حدود 70% مقابل 67% سنة 2014.

وبالتايل، تحسنت نسبة املخاطر املتعلقة باألرس من 7,8% إىل 7,5%، بفضل انخفاض نسبة املخاطر من 6,4% إىل 6,1% فيام 

يتعلق بقروض السكن ومن 10,4% إىل 10% فيام يتعلق بقروض االستهالك. وشمل هذا التحسن كال من األرس املقيمة التي 

تراجعت نسبة مخاطرها من 7,7% إىل 7,4%، واملغاربة املقيمني بالخارج، الذين انخفضت نسبة مخاطرهم من 8,7% إىل 

.%8,2

رسم بياين 82 : تطور نسبة الديون املعلقة األداء عىل األرس
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 البنوك  رشكات التمويل  مؤسسات االئتامن

وبالنسبة للبنوك، ارتفع املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء عىل األرس بنسبة 3,3% إىل 16,8 مليار، متباطأً بشكل ملموس 

مقارنة مع سنة 2014 بعد أن بلغ 20%. وبالتايل، انخفضت نسبة املخاطر انخفاضا طفيفا إىل %6,7.

وتحت تأثري عمليات الشطب واسعة النطاق، انكمشت الديون املعلقة األداء لرشكات قروض االستهالك بنسبة 6,2% إىل 5,4 

ماليري درهم، مام ساهم يف تقليص نسبة املخاطر من 13,2% إىل 12,2%. وبلغت نسبة تغطية الديون املعلقة األداء باملؤن 

التي حققتها هذه الرشكات %84.
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2.6 - الديون املعلقة األداء عىل املقاوالت غري املالية

وارتفعت مجددا الديون املعقلة األداء اململوكة عىل املقاوالت غري املالية سنة 2015، وإن بوترية أبطأ. وارتفعت عىل أساس 

سنوي بنسبة 10,6% ليصل مبلغها الجاري إىل 44,2 مليار درهم، أي أن نسبة الديون املعلقة األداء بلغت 9,7% مقابل %8,6 

يف السنة املاضية. ومتت تغطية هذه الديون باملؤن يف حدود 69%، أي مبقدار 3 نقط إضافية مقارنة مع 2014.

رسم بياين 83 : تطور نسبة الديون املعلقة األداء عىل املقاوالت غري املالية )%(
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 البنوك  رشكات التمويل  مؤسسات االئتامن

وصل املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء عىل رشكات التمويل إىل 4,1 ماليري، أي بانخفاض بنسبة 0,3% بعد عمليات شطب 

القروض املمنوحة للمقاوالت، أي نفس  الديون 8% من  التي متت تغطيتها بالكامل باملؤن. ومثلت هذه  القدمية  الديون 

مستوى سنة 2014 تقريبا. ومتت تغطيتها باملؤن يف حدود %68.

وفيام يتعلق بالبنوك، ارتفع املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء عىل املقاوالت غري املالية بحوايل 12% إىل 40 مليار، أي أن 

نسبة املخاطر بلغت 10% مقابل 8,7% سنة 2014. ومتت تغطية هذه الديون باملؤن يف حدود %69.

ويشري التوزيع القطاعي لهذه الديون إىل أن الديون اململوكة عىل مقاوالت القطاع الصناعي ارتفعت بنسبة 24%، مام أدى 

إىل تدهور نسبة مخاطر هذا القطاع إىل 9,6% مقابل 7,6% سنة 2014. وفيام يتعلق بالديون املعلقة األداء اململوكة عىل 

قطاع البناء واألشغال العمومية، والذي يشمل اإلنعاش العقاري، فارتفعت بنسبة 5,2%، لتصل بالتايل نسبة مخاطر القطاع 

إىل 6,3% مقابل 5,7% سنة 2014.
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رسم بياين 84 : التوزيع القطاعي للديون املعلقة األداء عىل املقاوالت غري املالية
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 القطاع األويل  الصناعات التحويلية  البناء واألشغال العمومية  الفندقة  النقل واملواصالت  التجارة  قطاعات أخرى

أما قطاع التجارة، فارتفع املبلغ الجاري لديونه غري املنتجة بنسبة 30%، مام أسفر عن ارتفاع نسبة مخاطر القطاع إىل %14,2 

مقابل 10,2% سنة 2014. ومنت الديون املقيدة عىل القطاع األويل بشكل ملحوظ بنسبة 29% ومثلت 10,6% من القروض 

التي يستفيد منها هذا القطاع، مقابل 9,5% يف السنة املاضية.

وبعد تطور قوي سنة 2014، انخفض املبلغ الجاري للديون املعلقة األداء لقطاع الفندقة بنسبة 1% سنة 2015. وتفاقمت 

نسبة مخاطر هذا القطاع من 21,1% سنة 2014 إىل 23,1%، بالنظر إىل انخفاض القروض املمنوحة لهذا القطاع.
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املعتربة يف  املتعلق مبؤسسات االئتامن والهيئات  القانون رقم 103-12  الذي يحمل تسمية  الجديد،  البنيك  القانون  صدر 

حكمها، يف الجريدة الرسمية بتاريخ 22 يناير 2015. ويعزز هذا القانون إطار اإلرشاف عىل النظام البنيك وميكن من بروز 

خدمات بنكية جديدة وفاعلني بنكيني جدد. وبالتايل، انكب العمل الترشيعي هذه السنة عىل تحضري مناشري تطبيق هذا 

القانون.

وباملوازاة مع ذلك، تم الرشوع يف إصالحات أخرى من أجل االرتقاء إىل املعايري الدولية واإلحاطة ببعض املخاطر.

إطار رقم 4 : أهم املستجدات التي يحملها القانون البنيك الجديد

ترتبط أهم اإلسهامات التي يحملها القانون البنيك الجديد باملجاالت التالية : 

• توسيع نطاق اإلرشاف البنيك : اإلرشاف الشامل عىل جمعيات القروض الصغرى والبنوك الحرة، مبا يف ذلك االعتامد، والتنظيم، ومعالجة 	

الصعوبات، وتطبيق العقوبات؛

• إدخال املقتضيات التي تنظم نشاط البنوك التشاركية، الذي ميكن أن مامرسته عرب بنك متخصص أو من طرف بنك تقليدي يف إطار النوافذ.	

• تعزيز القواعد ذات الصلة بالحكامة البنكية : إدخال مقتضيات تتعلق باملسريين املستقلني، وتفعيل لجان التدقيق وإنشاء لجنة املخاطر 	

تكون منبثقة عن جهاز اإلدارة.

• آلية جديدة للمراقبة االحرتازية الكلية : إنشاء اللجنة املشرتكة بني السلطات واملكلفة بتنسيق أشغال أعضائها، وتقييم املخاطر النظامية 	

وتنفيذ جميع التدابري من أجل الوقاية من هذه املخاطر والتخفيف من آثارها.

• تعزيز نظام حل األزمات البنكية عرب توسيع األدوات القانونية ملعالجة صعوبات مؤسسات االئتامن واعتامد املسطرة االستعجالية، إن 	

اقتىض الحال.

• تعزيز حامية الزبناء عرب توسيع صالحيات بنك املغرب يف هذا املجال وتعزيز نظام ضامن الودائع.	

1 -  املنشور املتعلق بالحد األدىن من املعلومات والوثائق الالزمة لدراسة 

طلبات االعتامد 
بتاريخ 20 ماي 2015، أصدر بنك املغرب منشورا )رقم 5/و/15( يحدد مبوجبه الوثائق الالزمة لدراسة أي طلب اعتامد 

مقدم من طرف مؤسسة ائتامن. وتتعلق هذه املعلومات خصوصا بطبيعة االعتامد املطلوب وتقديم للمرشوع، واملساهمني 

واملجموعة التي ينتمون إليها، واملراقبة من الرشكة األم، والحكامة، وآلية املراقبة الداخلية، وتدبري املخاطر. وتشمل أيضا 

إطار مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب.
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2 -املالية التشاركية 
تحضريا للرشوع يف أنشطة املالية التشاركية، اتخذ بنك املغرب العديد من التدابري لصياغة النصوص التنظيمية.

إطار رقم 5 : األعامل التحضريية إلطالق منتجات التمويل التشاركية

الرسمية  الجريدة  العلمية يف  بإعادة تنظيم املجالس  الظهري الرشيف رقم 1.15.02  فيام يتعلق مبطابقة أحكام الرشيعة اإلسالمية، صدر 

عدد 6333 بتاريخ 9 فرباير 2015. ويتمم الظهري الصادر بتاريخ 22 أبريل 2004 املتعلق باملجلس العلمي األعىل، إذ يحدث داخله »اللجنة 

الرشعية للاملية التشاركية«. 

وتتويل هذه اللجنة، املكونة من تسعة )9( أعضاء من العلامء الفقهاء املشهود لهم باإلملام الواسع بأحكام الرشيعة اإلسالمية ومقاصدها إضافة 

إىل منسق، القيام باملهام التالية : 

• إبداء الرأي بشأن مطابقة املنتوجات املالية التشاركية التي تقدمها مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها لزبنائها، ومناذج العقود 	

املتعلقة بهذه املنتوجات، ألحكام الرشيعة اإلسالمية؛ 

• إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون املناشري التي يصدرها وايل بنك املغرب واملتعلقة منتوجات املالية التشاركية، والودائع االستثامرية، 	

والعمليات التي ينجزها صندوق ضامن ودائع البنوك التشاركية ألحكام الرشيعة اإلسالمية ومقاصدها ؛

• إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات التأمني التكافيل التي تقوم بها رشكات التأمني وإعادة التأمني، يف إطار املالية التشاركية، ألحكام الرشيعة 	

اإلسالمية ومقاصدها، وذلك طبقا للترشيع ساري املفعول؛

• إبداء الرأي بشأن مطابقة عمليات إصدار شهادات الصكوك طبقا للترشيع ساري املفعول مع أحكام الرشيعة اإلسالمية ومقاصدها، كيفام 	

كانت الجهة املصدرة لها. 

ويتعني عىل املؤسسات املالية التشاركية الراغبة يف الحصول عىل الرأي باملطابقة مع أحكام الرشيعة، املرور عرب السلطات التنظيمية املالية 

التي تتوىل عرض امللفات أمام اللجنة الرشعية للاملية التشاركية التابعة للمجلس العلمي األعىل.

وفيام يتعلق بالجانب الرضيبي، مكنت اجتامعات العمل املنعقدة مع املديرية العامة للرضائب من تحديد عدد من املقتضيات الرضيبية 

ذات الصلة مبنتوجي التمويل »مرابحة« و«إجارة«. وتم اعتامد هذه املقتضيات ضمن قانون املالية لسنة 2016، وترمي إىل ضامن الحيادية 

الرضيبية بني منتجات املالية التقليدية والتشاركية.

وبالتايل، أدرج قانون املالية مقتضيات ترخص رصاحة للبنوك التشاركية اقتناء السكن االجتامعي لغرض بيعه للزبناء املؤهلني.

وفيام يتعلق بالتكوين، نظم بنك املغرب زيارتني دراسيتني لفائدة أعضاء املجلس العلمي األعىل إىل البحرين )يناير 2015( وإىل ماليزيا )فرباير 

2015(. وخالل هاتني الزيارتني، متكن العلامء من االطالع عىل ترشيعات املالية اإلسالمية ومامرساتها يف هذين البلدين. وشاركوا يف اجتامعات 

عمل مع السلطات التنظيمية لهذين البلدين، ومع شخصيات من مجالس الرشيعة يف العديد من املؤسسات املالية، إضافة إىل مؤسسات 

دولية تتكلف بتوحيد املعايري يف مجال املالية اإلسالمية، ويتعلق األمر بكل من هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية واملجلس 

العام للبنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية. 

وفيام يتعلق بإعادة التمويل وتدبري السيولة، تم إحداث فريق عمل داخل بنك املغرب يتكلف بتحديد مختلف أدوات تدبري السيولة ونقل 

السياسة النقدية التي ميكن استخدامها يف السياق املغريب، من جهة، ومن جهة أخرى تحديد الرشوط املسبقة الستخدام هذه اآلليات عىل 

الصعيدين التنظيمي والتشغييل.
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1.2 - مرشوع منشور يتعلق مبنتجات املالية التشاركية

التشاركية، بعد  املالية  التقنية وكيفيات عرض منتجات  بالخصائص  املتعلق  املنشور  انتهى بنك املغرب من إعداد مرشوع 

مناقشات مع األمانة العامة للحكومة واملجلس العلمي األعىل.

وكانت االجتامعات مع األمانة العامة للحكومة تهدف إىل تحديد التناقضات القانونية بني مقتضيات مرشوع املنشور والقوانني 

سارية املفعول.

أما االجتامعات مع املجلس العلمي األعىل، فمكنت من مناقشة األفكار حول مطابقة التوجهات الواردة يف مرشوع املنشور 

مع تعاليم املذهب املاليك.

ويحدد مرشوع املنشور، لكل منتج متويل، الخصائص التقنية وكيفيات عرض البنوك التشاركية لهذا املنتوج أمام الزبناء، إضافة 

إىل القواعد املتعلقة مبطابقة العقود آلراء املطابقة الصادرة عن املجلس العلمي األعىل. ويفّصل هذا املرشوع حسب كل 

منتوج نوع الضامنات املمنوحة للبنك والتي ميكن املطالبة بها يف العقد، والكيفيات املتاحة من حيث بنية منتج التمويل 

والعنارص التي يجب ذكرها و/أو تحديدها تعاقديا.
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إطار رقم 6 : تعريف منتجات املالية التشاركية

مرابحة : كل عقد متويل يبيع مبوجبه بنك تشاريك لزبونه عقارا أو منقوال يف ملكية هذه املؤسسة، بتكلفة رشائها مع زيادة هامش ربح يتم 

االتفاق عليه مسبقا.

وتتحدد كلفة الرشاء بناء عىل مثن الرشاء الذي دفعته املؤسسة إضافة إىل مجموع املصاريف املؤداة ارتباطا بعملية الرشاء التي أنجزها البنك 

التشاريك.

ويتألف مثن البيع بالتايل من كلفة الرشاء وهامش الربح.

إجارة : كل عقد متويل يضع مبوجبه البنك التشاريك، عن طريق اإليجار، منقوالت أو عقارات معلومة ومحددة مملوكة له تحت ترصف الزبون 

الستعامل يسمح به القانون.

وتأخذ اإلجارة أحد الشكلني التاليني : 

• اإلجارة التشغيلية، إذا تعلق األمر مبجرد اإليجار؛	

• اإلجارة املنتهية بالتمليك، عند انقضاء مدة اإليجار، تنتقل ملكية املنقوالت أو العقارات املستأجرة إىل الزبون حسب كيفيات متفق عليها 	

بني الطرفني.

مشاركة : كل عقد يكون الهدف منه اشرتاك البنك التشاريك يف مرشوع معني من أجل تحقيق الربح.

ويشارك الطرفان يف تحمل الخسائر يف حدود مساهمتهام ويف األرباح حسب نسب محددة مسبقا.

وتأخذ املشاركة إحدى الصيغتني التاليتني : 

• املشاركة الثابتة : يبقى الطرفان رشيكني يف املرشوع إىل حني انقضاء مدة العقد الذي يربطهام؛	

• املشاركة املتناقصة : ينسحب البنك تدريجيا من املرشوع طبقا ملقتضيات العقد.	

ُمضاربة : كل عقد يربط بني بنك تشاريك واحد أو أكرث )رب املال( الذي يقدم الرأسامل النقدي و/أو العيني وبني مقاول أو أكرث )املُضاريِب( 

الذي يقدم العمل من أجل تحقيق املرشوع. وتقع مسؤولية التدبري بالكامل عىل عاتق املقاولني.

ويتم تقاسم األرباح املحققة حسب حصص متفق عليها بني األطراف، بينام يتحمل رب املال الخسائر حرصيا، إال يف حالة إهامل املُضارب، أو 

سوء تدبريه، أو غشه، أو خرقه للمقتضيات التعاقدية.

سالم : كل عقد يدفع مبوجبه أحد الطرفني مسبقا، سواء البنك التشاريك أو الزبون، الثمن الكامل لسلعة معينة، يتم تحديد خصائصها يف العقد، 

بينام يلتزم الطرف اآلخر بتسليم الكمية املحددة من هذه السلعة داخل األجل املتفق عليه.

استصناع : كل عقد اقتناء أغراض تستلزم التصنيع أو التحويل ويلتزم مبوجبه أحد الطرفني، سواء البنك التشاريك أو الزبون، بتسليم هذا 

الغرض بناء عىل خصائص محددة ومتفق عليها، بعد تصنيعه أو تحويله انطالقا من املواد التي ميلكها، مقابل مثن محدد، يؤديه الطرف الثاين 

)املُستصنع(، حسب كيفيات متفق عليها.
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2.2 - مرشوع منشور يتعلق بالودائع االستثامرية

رشع بنك املغرب يف صياغة مرشوع منشور يتعلق برشوط وكيفيات تحصيل وتوظيف الودائع االستثامرية. وتم تكييف هذا 

املرشوع ليأخذ يف االعتبار املشاورات التي متت بني بنك املغرب واملجلس العلمي األعىل يف إطار االجتامعات حول مرشوع 

املنشور املتعلق مبنتجات املالية التشاركية.

االستثامرات  منتج  مفهوم  أيضا  ويعرّف  وتوظيفها.  االستثامرية  الودائع  تحصيل  وكيفيات  املنشور رشوط  ويحدد مرشوع 

املطبقة  والقواعد  للتوزيع،  القابلة  األرباح  مراعاتها يف حساب  يتعني  التي  العنارص  يحدد  للخصم. كام  القابلة  والتكاليف 

لحساب أجرة البنك والقواعد التي ينبغي تطبيقها عند تسجيل الخسائر، إن اقتىض الحال. ويحدد أيضا اإلشارات التي ينبغي 

أن يتضمنها العقد والتزامات البنك التشاريك من حيث التواصل بشأن اسرتاتيجية االستثامر التي يعتمدها واملخاطر ذات 

الصلة، إضافة إىل إمكانية التتبع والشفافية الالزمة فيام يتعلق بأهم التدابري الخاصة بتدبري هذه الودائع االستثامرية.

إطار رقم 7 : تعريف الودائع االستثامرية

يقصد بالودائع االستثامرية األموال التي تحّصلها البنوك، املرخص لها مبامرسة النشاط التشاريك، لدى زبنائها، من أجل توظيفها يف مشاريع 

استثامرية، حسب الكيفيات املتفق عليها بني الطرفني. وترتبط أجرة هذه الودائع االستثامرية بعائد االستثامرات املتفق عليها مع الزبناء. 

ويتم تصنيفها إىل : 

• »مقيدة« عندما تكون املؤسسة ملزمة باحرتام الرشوط الخاصة بشأن توظيف األموال املحصلة، حسبام تم االتفاق عليه يف عقود الودائع 	

االستثامرية. وميكن أن تتعلق هذه الرشوط خصوصا بغرض االستثامر، وقطاع النشاط، واملنطقة الجغرافية؛

• »مطلقة« إذا مل تكن مرفقة بهذه الرشوط.	

3.2 - مرشوع املنشور املتعلق برشوط مامرسة النوافذ التشاركية

متت صياغة مرشوع منشور يهدف إىل تحديد رشوط وكيفيات مامرسة البنك التقليدي لعمليات وأنشطة املالية التشاركية، 

رشيطة الحصول عىل موافقة وايل بنك املغرب، وتم عرض هذا املرشوع عىل األمانة العامة للحكومة إلبداء رأيها.

التي يتعني تخصيصها للنشاط  البرشية والتقنية  ويحدد هذا املرشوع الحكامة واملقتضيات املحاسبية واالحرتازية واملوارد 

التشاريك. وإضافة إىل ذلك، يبني الحدود التي يتعني أن تفصل بني النشاط التشاريك والنشاط التقليدي للبنك فيام يتعلق 

باملبالغ الجارية املالية وشبكة الوكاالت.
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3 -مؤسسات األداء
جاء القانون البنيك بوضعية جديدة للمؤسسات غري البنكية متكنها من تعرض خدمات األداء. وحدد املقتضيات التي ستخضع 

لها هذه املؤسسات إىل جانب خدمات األداء التي ميكنها تقدميها لزبنائها. وعرّف هذا القانون أيضا مفهوم حساب األداء الذي 

سيتم إنشاؤه لتنفيذ خدمات األداء اإللكرتوين. 

ومن أجل تطبيق هذه املقتضيات، أعد بنك املغرب مرشوعي منشورين : أحدهام يتعلق برشوط مامرسة مؤسسات األداء 

لنشاطها واآلخر يتعلق بخدمات األداء.

وحدد مرشوع املنشور األول املتطلبات يف ما يتعلق بإحداث حساب منفصل تفتحه مؤسسة األداء لدى بنك معني، ورشوط 

اللجوء إىل خدمات الوكالء والواجبات فيام يتعلق باملراقبة الداخلية وتدبري املخاطر وآليات مكافحة غسيل األموال ومتويل 

اإلرهاب.

ويهدف مرشوع املنشور الثاين املتعلق بخدمات األداء إىل تحديد كيفيات مامرستها إضافة إىل املقتضيات املتعلقة بحسابات 

األداء. ويعرّف الحدود املطبقة برسم العمليات وحسابات األداء، ومتطلبات تحديد هوية أصحاب الحسابات والواجبات يف 

ما يتعلق بحامية مستعميل خدمات األداء.

وعمل بنك املغرب أيضا عىل مراجعة املنشور املتعلق بالحد األدىن لرأسامل مؤسسات االئتامن من أجل اعتامد الحد األدىن 

من الرأسامل املطلوب ملؤسسات األداء.

ويُرتقب تنظيم املشاورات مع مهنيي القطاع وإكامل صياغة هذين املرشوعني يف الفصل األول من 2016.

4 -الحكامة واملخاطر

1.4 - مرشوع املنشور املتعلق باملترصفني املستقلني

تطبيقا للقانون البنيك الجديد، أعد بنك املغرب مرشوع منشور يتعلق باملترصفني املستقلني. وستعوض مقتضيات هذا النص 

املقتضيات املنصوص عليها يف منشور بنك املغرب املتعلق بحكامة مؤسسات االئتامن الذي وضع اإلطار األويل الذي يشجع 

البنوك عىل استخدام املترصفني املستقلني. 

وينص املرشوع الجديد عىل معايري االستقاللية الواردة يف املنشور املذكور وكذا عىل متطلبات مرتبطة بإجراءات تعيينهم، 

وبكفاءاتهم وتكوينهم، وبتوفرهم وأجرتهم.
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وتشجيع  املترصفني،  وهؤالء  املغرب  بنك  بني  املنتظم  للتشاور  إطار  إحداث  إىل  ترمي  مقتضيات  أيضا  املرشوع  ويضمن 

انخراطهم يف حكامة هذه املؤسسات.

وتم استكامل مرشوع هذا املنشور بعد التشاور مع مهنيي القطاع البنيك.

2.4 - اإلصالحات املنجزة من أجل التخفيف من مخاطر التمركز

من أجل تخفيف مخاطر متركز محافظ ديون مؤسسات االئتامن واملديونية املفرطة للرشكات املستفيدة من القروض، اتخذ 

أكرث  تقييم  وتشجيع  البنكية  املؤسسات  تجاه  املقاوالت  املالية ملجموعات  الشفافية  تحسني  إىل  رامية  تدابري  املغرب  بنك 

استنارة لخطر االئتامن القائم.

ويف هذا اإلطار، تم االنتهاء من مرشوع التعليمة التي تحدد عنارص املعلومات التي ينبغي أن تطلبها مؤسسات االئتامن يف 

إطار دراسة ملفات االئتامن الخاصة باألطراف املقابلة التي تنتمي ملجموعات، وتم عرض هذا املرشوع عىل مهنيي القطاع 

البنيك للتشاور.

وإضافة إىل الحد األدىن من عنارص املعلومات التي تنص عليها التعليمة املؤرخة يف فاتح أبريل 2005 املتعلقة بالحد األدىن 

من املعلومات التي يتعني عىل مؤسسات االئتامن طلبها يف إطار دراسة ملفات القروض، ينص هذا املرشوع عىل متطلبات 

جديدة بالنسبة لألطراف املقابلة التي تنتمي ملجموعة معينة، والتي يساوي مجموع ديونها البنكية أو يفوق 500 مليون 

درهم. وتتعلق هذه املعلومات مبا ييل : 

• الحسابات املجمعة للمجموعة إضافة إىل تقرير مراقبي الحسابات املنجز عىل هذه الحسابات؛	

• الدين البنيك للمجموعة؛	

• الدين الخاص الذي تصدره الوحدات.	

وتم تحديد أجل تنفيذ يصل إىل 3 سنوات لتحصيل الحسابات املجمعة للمجموعات املؤهلة.

وسيتم تطبيق ترجيح للمخاطر، برسم املتطلبات االحرتازية من األموال الذاتية، مبستوى زائد، أي 150%، عىل ديون مؤسسات 

االئتامن عىل الرشكات التي ال تحرتم متطلبات هذه التعليمة.
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التعليمة املتعلقة باختبارات اخرتاق األنظمة املعلوماتية ملؤسسات  3.4 -  مرشوع 
االئتامن

متيز نشاط القطاع البنيك خالل السنوات األخرية بتكثيف استعامل االنرتنت والتكنولوجيا الحديثة. وإذا كانت هذه التطورات 

تساعد عىل االبتكار وتحسني عرض الخدمات البنكية والتحكم يف بعض املخاطر التشغيلية، فإنها أيضا مصدر ملخاطر جديدة 

السيام تلك املتعلقة بالهجامت اإللكرتونية.

وأمام هذا املشكل، رشع بنك املغرب يف وضع إطار معياري خاص مبؤسسات االئتامن من أجل وقاية هذه املؤسسات من 

هذا النوع من املخاطر. وتم تشكيل فريق عمل بني بنك املغرب واملجموعة املهنية لبنوك املغرب من أجل دراسة التدابري 

التي يتعني تنفيذها.

وبدأت بالتايل صياغة مرشوع تعليمة تنظم اختبارات االخرتاق التي يتعني أن تنجزها املؤسسات البنكية.

ويُرتقب إكامل هذا املرشوع يف الفصل األول من 2016.

5 - اإلطار االحرتازي
يف إطار استمرارية سياسة ارتقاء اآللية التنظيمية نحو املعايري الدولية، السيام معايري لجنة بازل، عمل بنك املغرب عىل تطوير 

بعض املعالجات االحرتازية بالنظر إىل تطور األنشطة البنكية.

1.5 - مرشوع مراجعة املنشور املتعلق باملتطلبات من األموال الذاتية
1.1.5 - مالءمة املعالجة االحرتازية املتعلقة بعمليات التسنيد

ال متكن التدابري التي اتخذها املغرب منذ 2006 للمعالجة االحرتازية للتسنيد من التمييز الكايف بني املخاطر التي تتعرض لها 

مؤسسات االئتامن، سواء تعلق األمر باملبادرين بربامج إصدار التسنيد أو مستثمرين بحصص من أموال التسنيد.

وتم تخصيص معالجة متباينة جديدة ملؤسسات االئتامن، تطبق املقاربات املعيارية لبازل 2، من أجل تحديد املتطلبات من 

األموال الذاتية، سواء تعلق األمر مببادرين بعمليات التسنيد أو غري مبادرين بها. وتعتمد هذه القواعد مبدأ ترجيح املخاطر 

الذي سيُطبق عىل وضعيتها من حيث التسنيد، ويتغري حسب التصنيف الخارجي لقروض هذه الوضعيات.

وتم أيضا تحديد مقتضيات خاصة تتعلق باملؤسسات املبادرة، السيام عندما ميكن لهذه األخرية إثبات تحويل حصص مهمة 

من املخاطر، وذلك مع احرتام متطلبات نوعية وكمية معينة.
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2.1.5 تطبيق معايري بازل 3 املتعلقة باألموال الذاتية املضادة للتقلبات الدورية 

أدخلت لجنة بازل يف آلية بازل 3 متطلبا يجب عىل البنوك احرتامه ويتمثل يف تكوين احتياطي من األموال الذاتية املضادة 

للتقلبات الدورية من أجل حامية النظام البنيك واالقتصاد الحقيقي من املخاطر النظامية الناتجة عن النمو املفرط للقروض 

وتخفيف آثار دورة القروض.

ومتاشيا مع معيار بازل، رشع بنك املغرب يف العمل من أجل تضمني ترسانته التنظيمية مقتىض يعطيه الصالحية ليطالب 

البنوك بتكوين احتياطي من األموال الذاتية تسمى مضادة للتقلبات الدورية، العتبارات احرتازية كلية، ويتألف من األموال 

الذاتية األساسية، التي يرتاوح مستواها ما بني 0% و2,5% من املخاطر املرجحة.

وبتاريخ دخول هذه املقتضيات الجديدة حيز التنفيذ، يعتزم بنك املغرب تحديد مستوى احتياطي األموال الذاتية املضادة 

للتقلبات يف 0%. وإذا قرر بنك املغرب رفع مستوى هذا االحتياطي، سيخرب البنوك قبل 12 شهرا من األجل النهايئ للتنفيذ. 

ويف املقابل، يصبح قرار بنك املغرب ساري املفعول فورا إذا تعلق األمر بخفض مستوى االحتياطي.

رأسامل  يف  االئتامن  مؤسسات  مبساهمة  املتعلق  املنشور  مراجعة  2.5 -  مرشوع 
املقاوالت

تطبيقا للقانون البنيك الجديد الذي يتيح لبنك املغرب إمكانية فرض قيود أكرث رصامة عندما يعترب بأن عمليات املساهمة 

من شأنها أن تجعل مؤسسة االئتامن تغامر بخطر مفرط أو تعيق املراقبة االحرتازية، صاغ بنك املغرب منشورا جديدا يؤطر 

أخذ مؤسسات االئتامن للمساهامت يف املقاوالت غري البنكية.

ويُلزم مرشوع املنشور مؤسسات االئتامن بإخبار بنك املغرب مسبقا بكل مرشوع ألخذ املساهامت، املبارش أو غري املبارش، 

تصل إىل 5% أو أكرث من أموالها الذاتية، وينص عىل الحد األدىن من املعلومات التي يتعني توجيهها لبنك املغرب بهذا الصدد.

والمتالك رؤية شاملة وعامة عن املساهامت اململوكة، يوسع النص الجديد تعريف »املساهمة« الذي أصبح يشمل الحيازة 

املبارشة أو غري املبارشة لجزء من الرأسامل أو حقوق التصويت يف الرشكة املصدرة، كيفام كان جزء الرأسامل اململوك، وبغض 

النظر عن النية وراء هذه العملية.

ويحافظ هذا النص عىل سقف املساهامت يف 15% من األموال الذاتية ملؤسسات االئتامن، لكل مساهمة و60% لجميع 

املساهامت. إال أن هذه القيود اتخذت اآلن شكل نسب مئوية من األموال الذاتية األساسية من الفئة 1 الخاصة مبؤسسات 

االئتامن.

ل هذا املرشوع ضمن نطاق املساهامت الخاضعة لقيد 60% تلك املساهامت اململوكة يف رأسامل الرشكات القابضة. ويُدخيِ

وتم إكامل مرشوع املنشور بعد التشاور مع مهنيي القطاع البنيك.
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3.5 - إصالح قواعد تصنيف الديون وتكوين مؤنها

من أجل املطابقة مع املعايري الدولية، والتطرق بشكل أفضل ملخاطر االئتامن التي تواجه البنوك، رشع بنك املغرب يف إصالح 

النصوص التنظيمية واملحاسبية واالحرتازية لتشمل املحاور التالية : 

التحديد املحاسبي للديون التي أعادت مؤسسات االئتامن هيكلتها ضمن محفظة القروض، حسب تعريف تنظيمي؛

مطابقة مؤرشات خفض قيمة الديون املطبقة عىل الحسابات عىل أساس فردي مع تلك املطبقة عىل الحسابات عىل أساس 

مجمع، والتي تم إعدادها حسب املعايري الدولية IFRS؛

توحيد مامرسات مؤسسات االئتامن يف مجال تحديد الديون الحساسة وتكوين مؤنها. ونقصد بالديون الحساسة تلك التي 

تحمل عالمات الهشاشة، دون أن تحمل معايري الخلل التنظيمي.

وستكون عنارص اإلصالح ودراسات األثر موضوع مشاورات خالل سنة 2016 مع مؤسسات االئتامن من أجل التفكري يف اآلجال 

والرشوط املالمئة لتطبيقها.

6 -حامية زبناء مؤسسات االئتامن 

1.6 مرشوع املنشور املتعلق مبعالجة الشكايات

من أجل تيسري تسوية النزاعات بني مؤسسات االئتامن وزبنائها وتعزيز حامية مصالح هؤالء الزبناء، يفرض الفصل 157 من 

القانون البنيك عىل مؤسسات االئتامن امتالك نظام داخيل ملعالجة الشكايات ميّكن من املعالجة الفعالة والشفافة للشكايات 

املرفوعة إليها من زبنائها، ويتالءم مع حجمها، وبنيتها، وطبيعة أنشطتها.

وتطبيقا لهذا املقتىض، أعد بنك املغرب مرشوع منشور يتناول مقتضيات التوصية رقم 1/و/2012 املتعلقة مبعالجة شكايات 

زبناء مؤسسات االئتامن.

وتم استكامل هذا املرشوع بعد التشاور مع مهنيي القطاع البنيك.

2.6 - مرشوع املنشور الذي ينظم آلية الوساطة البنكية

يف إطار تشجيع استخدام وسائل التسوية الودية للنزاعات بني مؤسسات االئتامن وزبنائها، تُلزيِم مقتضيات املادة 158 من 

قانون املالية هذه املؤسسات عىل االنضامم إىل آلية الوساطة البنكية.

وتم إعداد مرشوع املنشور تطبيقا لهذا املقتىض. ويُخضع الوسطاء ملوافقة بنك املغرب، حسب رشوط يحددها هذا األخري، 

وإىل التزام تنظيمي بتقديم التقارير.

وتم تحديد آجال معالجة طلبات الوساطة حسب نوع هذه الطلبات وال ميكن أن تتجاوز 30 يوما لكل طلب مقبول.

وتم استكامل هذا املرشوع بعد التشاور مع مهنيي القطاع البنيك.
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3.6 - مرشوع املنشور املتعلق باتفاقية الحسابات

إىل  العريضة  تعليمة تشري يف خطوطها  املغرب سنة 2010  بنك  البنكية، أصدر  الحسابات  إخبار أصحاب  تعزيز  من أجل 

الرشوط الدنيا التي ينبغي أن تتضمنها اتفاقيات الحساب، والسيام تلك املتعلقة برشوط اشتغال الحساب وإقفاله.

ويخصص القانون البنيك الجديد مادته 151 لرضورة أن يكون فتح كل حساب تحت الطلب أو حساب ألَجل أو حساب 

السندات مرشوطا بالتوقيع عىل اتفاقية مكتوبة بني الزبون ومؤسسة االئتامن وبتسليم الزبون نسخة منها.

ويف هذا اإلطار، أعد بنك املغرب مرشوع منشور جديد يحدد فيه الرشوط الدنيا التي ينبغي أن تتضمنها اتفاقية كل نوع من 

الحسابات والتي تسلم مجانا للزبون، بعد أن يوقعها كال الطرفني.

وستحظى مؤسسات االئتامن بأجل سنتني ابتداء من تاريخ التوقيع عىل املنشور للعمل عىل املطابقة التدريجية التفاقيات 

الحسابات ألَجل وحسابات السندات املربمة قبل دخول هذا املنشور حيز التنفيذ.

وتم استكامل مرشوع هذا املنشور بعد التشاور مع مهنيي القطاع البنيك.





الباب اخلامس
اإلشراف البنكي واملراقبة االحترازية الكلية
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واصل بنك املغرب إعطاء أهمية خاصة آلثار الظرفية االقتصادية عىل الحصيالت البنكية، وحافظ خصوصا عىل مراقبة وثيقة 

ملخاطر االئتامن ومخاطر التمركز واملخاطر العابرة للحدود.

فبالنسبة للمراقبة االحرتازية الكلية، عزز البنك آلية تحليل املخاطر وتقييمها، إضافة إىل الدعامة املعلوماتية التي تستند 

إليها. وتركزت جهوده أيضا عىل تحضري األدوات االحرتازية الكلية التي تويص بها لجنة بازل من أجل التحكم يف بعض املخاطر 

التي يحتمل أن تكون نظامية.

ويف إطار حامية زبناء مؤسسات االئتامن، اتخذ بنك املغرب خالل سنة 2015 تدابري تعزيزية، عىل ضوء اإلصالحات القانونية 

التي شهدها هذا املجال.

وشهدت هذه السنة أيضا تنظيم بعثة تقييم النظام املايل، بالرشاكة مع صندوق النقد الدويل والبنك الدويل وتطرقت، من 

بني أمور أخرى، إىل تنظيم ومراقبة النظام البنيك، ودراسة متانته وتدبري األزمات البنكية.

1 - نشاط املراقبة االحرتازية الجزئية
يف إطار عمليات املراقبة االحرتازية الجزئية، قام بنك املغرب باإلرشاف عىل 84 مؤسسة ائتامن وهيئة معتربة يف حكمها، تتوزع 

بني 19 بنكا، و34 رشكة متويل، و6 بنوك حرة، و13 جمعية قروض صغرى، و10 مؤسسات أداء )رشكات تحويل األموال(، 

وصندوق اإليداع والتدبري وصندوق الضامن املركزي.

وبهذا الصدد، يتكلف بنك املغرب خصوصا بتسليم االعتامدات والرتاخيص الالزمة لهذه املؤسسات ملزاولة نشاطها، واملوافقة 

عىل تعيني املترصفني واملسريين، وتعيني مراقبي الحسابات، وإصدار القواعد املحاسبية واالحرتازية التي ترسي عليها، ومراقبة 

املؤسسات الخاضعة له، ومعاقبة املؤسسات التي تخالف املقتضيات القانونية والتنظيمية ومعالجة صعوباتها.

1.1 - االعتامدات واملوافقات

بعد استطالع رأي لجنة مؤسسات االئتامن، منح بنك املغرب خالل سنة 2015 االعتامد لرشكتي وساطة يف مجال تحويل 

األموال بعد إعادة هيكلة رأساملهام.

وبعد استطالع رأي هذه اللجنة أيضا، رخص بنك املغرب ملا ييل : 

• فتح ثالثة مكاتب متثيلية يف املغرب من طرف بنوك أجنبية؛	

• إنشاء رشكة تابعة يف الكامريون عىل يد رشكة وسيطة يف تحويل األموال؛	

• إنشاء بنك لثالث رشكات تابعة متخصصة يف التمويل األصغر يف كل من الغابون والسنغال وغينيا كوناكري؛	

• رشاء بنك مغريب لحصص هامة يف بنك يف النيجر ؛	

• اقتناء بنك مغريب ملؤسسة للتمويل األصغر يف رواندا.	
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وأبدى بنك املغرب أيضا رأيه بشأن تعيني مراقبي الحسابات من طرف املؤسسات الخاضعة له ودرس بهذا الصدد 34 ملفا 

لفائدة 8 بنوك، و14 رشكة متويل، و4 رشكات وسيطة يف تحويل األموال، و6 جمعيات للقروض الصغرى، وبنكني حرين.

ووافق بنك املغرب أيضا عىل تعيني 21 مترصفا ومسريا يف 10 مؤسسات قروض ورشكة وسيطة يف تحويل األموال وجمعية 

للقروض الصغرى.

2.1 - أنشطة املراقبة

تنبني مهمة بنك املغرب يف مجال املراقبة عىل مجموعة من عمليات مراقبة الوثائق عن بعد واملراقبة يف عني املكان، اعتامدا 

عىل مقاربة تستند إىل املخاطر وتركز عىل مكامن الهشاشة.

وتعتمد مراقبة الوثائق عىل تحليل التقارير التنظيمية سواء االحرتازية أو املالية واملحاسبية التي تحيلها بانتظام مؤسسات 

االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها عىل بنك املغرب، وعىل نتائج الدراسات امليدانية التي ينجزها بنك املغرب، وتقارير 

املدراء  مع  استعراضية  اجتامعات  املجمعة خالل  املعلومات  إىل  إضافة  الخاضعة،  باملؤسسات  الخاصة  الحسابات  مراقبي 

واملسؤولني عن هذه املؤسسات، حسب األولوية.

ومتكن هذه األنشطة من تقييم الوضع املايل واالحرتازي للمؤسسات الخاضعة للمراقبة، التي يتم تدوينها يف نظام املساعدة 

املراقبة، وتوجيهها نحو  النظام بدوره من قياس كثافة عمليات  االئتامن )SANEC(. وميكن هذا  عىل تصنيف مؤسسات 

املناطق التي تشكل خطرا، وعند االقتضاء، نحو التدابري الوقائية و/أو التصحيحية الالزمة.

إطار رقم 8 : مراجعة نظام املساعدة عىل تصنيف مؤسسات االئتامن

يعتمد تحليل خصائص مخاطر مؤسسات االئتامن منذ 2006 عىل منهجية داخلية لبنك املغرب تسمى نظام املساعدة عىل تنقيط مؤسسات 

االئتامن الذي يتيح تقييم عوامل املخاطر التي تواجه مؤسسات االئتامن. وبالنسبة لكل مؤسسة، يعمل املحللون املاليون املكلفون باملراقبة 

املستمرة ملؤسسات االئتامن عىل تقييم التعرض لهذه املخاطر إضافة إىل جودة آليات تدبري املخاطر التي تم إحداثها.

ويتم تنقيط مؤسسة االئتامن حسب سلم درجات يرتاوح بني 1 وهو األفضل، و5 وهو األسوأ.

ويف سنة 2015، اكتملت مراجعة نظام التنقيط ليأخذ يف االعتبار مستجدات القوانني واملخاطر البنكية.

وأصبح التقييم يشمل مثانية عرش معيارا للمخاطر، كامً وكيفاً، مجمعة يف ستة مجاالت : 

• جودة األصول؛	

• املالءة؛	

• السيولة وخطر سعر الفائدة اإلجاملية؛	

• املردودية؛	

• الحكامة والتحكم يف املخاطر؛	

• الحساسية تجاه مخاطر السوق.	
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أما املراقبة امليدانية فتتيح التحقق، عرب الدراسات االستقصائية العامة أو املوضوعاتية، من مصداقية وشمولية املعلومات 

التي تحيلها مؤسسات االئتامن الخاضعة، ومن تقييم جودة أصولها، وتقييم آلية تدبري املخاطر، والتأكد من التنفيذ الفعيل 

للتوصيات السابقة لبنك املغرب.

وتم تحديد برنامج املراقبة امليدانية لسنة 2015 حسب خصائص مخاطر املؤسسات الخاضعة وأهميتها النظامية مع إعطاء 

املزيد من األهمية للدراسات االستقصائية املوضوعاتية التي تتعلق مبناطق املخاطر التي تم تحديدها، وذلك عرب مراقبات 

مستمرة. ويف هذا اإلطار : 

• تم تنظيم خمس بعثات عامة إىل بنك واحد وأربع رشكات متويل؛	

• تم إنجاز عرش دراسات استقصائية مواضوعاتية شملت 8 بنوك؛	

• تم تنظيم استقصائيتني لدى بنكني من أجل التأكد من تنفيذ توصيات بعثات املراقبة السابقة.	

وخالل سنة 2015، ظلت مراقبة مخاطر االئتامن والتمركز واملخاطر العابرة للحدود يف صلب أنشطة املراقبة التي ينجزها 

بنك املغرب. وركز هذا األخري عىل تقييم مامرسات الحكامة وتتبع تنفيذ البنوك ملعايري بازل 3 فيام يتعلق باألموال الذاتية 

والسيولة.

1.2.1 - تتبع تنفيذ معايري الحكامة التي تم تعزيزها

فيها هذه  التي رشعت  العمل  البنوك وتنفيذ مخططات  تتعلق مبامرسات حكامة  التي  املراقبة  تدابري  املغرب  بنك  واصل 

األخرية من أجل املطابقة مع املتطلبات التنظيمية الجديدة يف هذا املجال. وشملت عمليات املراقبة عىل وجه الخصوص 

إىل  إضافة  املصالح  تضارب  وتدبري  واألجرة،  التعيني  وسياسات  البنوك، ووجود مترصفني مستقلني،  هيئات حكامة  اشتغال 

العالقة بني آليات تدبري املخاطر واملراقبة الداخلية يف نظام حكامة املجموعات البنكية.

2.2.1 - تتبع تنفيذ معايري بازل 3 ذات الصلة باألموال الذاتية والسيولة

عمل بنك املغرب عىل مطابقة املؤسسات الخاضعة مع معايري األموال الذاتية الخاصة ببازل 3، وفق جدول زمني تدريجي 

محدد.

ويف هذا اإلطار، عملت بعض البنوك عىل تعزيز أموالها الذاتية عرب الزيادة يف الرأسامل أو عرب إصدار الديون الثانوية.

ففي ما يتعلق مبعايري السيولة، عمل بنك املغرب عىل تتبع احرتام البنوك للحد األدىن الجديد ملعدل السيولة الذي دخل حيز 

التنفيذ يف يوليوز 2015. 
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3.2.1 - عمليات املراقبة التي تشمل أهم املخاطر التي تواجهها مؤسسات االئتامن

واصل بنك املغرب تنفيذ مراقبة وطيدة لجودة محفظة قروض مؤسسات االئتامن وتغطيتها باملؤن املالمئة.

وعىل وجه الخصوص، بالنظر للصعوبات املالية التي عانت منها بعض مجموعات الرشكات، تتبع بنك املغرب عن كثب، عرب 

تدابري ميدانية وعن بُعد، املعالجة املخصصة ملخاطر البنوك عىل هذه األطراف املقابلة فيام يتعلق بخفض التصنيف وتكوين 

املؤن واإلجراءات املتخذة لتقليص هذه املخاطر وتحفيز إعادة هيكلتها.

وباملوازاة مع ذلك، دعا بنك املغرب مؤسسات االئتامن إىل تعزيز دور وقدرات وظيفة تدبري املخاطر من أجل تحسني تأطري 

منح القروض ملجموعات الرشكات الكربى، يف ظل احرتام قيود االستدانة املقبولة.

ودعا أيضا البنوك إىل تفضيل تجميع القروض الكربى من أجل تشجيع التقييم املشرتك للمخاطر واملعالجة املنسقة لصعوباتها.

ومن جهة أخرى، أوىل بنك املغرب عناية خاصة لتتبع املخاطر التي تفوق 5% من األموال الذاتية ملؤسسات االئتامن ولقياسها 

الشامل. وتم خصم مبالغ التجاوزات مقارنة مع الحد األقىص ملعامل تقسيم املخاطر من األموال الذاتية ملؤسسات االئتامن.

ويف سياق يتميز مبنح قروض السكن طويلة األجل بأسعار فائدة متدنية، أنجز بنك املغرب عمليات مراقبة ميدانية لدى بعض 

البنوك من أجل تقييم آليات تدبري األصول-الخصوم، والسيام النامذج التي تم تطويرها لقياس خطر سعر الفائدة واختبارات 

الضغط املنجزة من أجل تقييم قدرتها عىل مواجهة سيناريوهات الضغط الشديد.

ومتويل  األموال  غسيل  مكافحة  مجال  يف  للمراقبة  خاضعة  مؤسسات  لدى  التحقق  عمليات  إنجاز  تم  أخرى،  جهة  ومن 

اجتامعات  تنظيم  تم  الغرض،  لهذا  املخصص  السنوي  االستجواب  عىل  البنك  قدمها  التي  األجوبة  دراسة  وبعد  اإلرهاب. 

استعراضية إضافة إىل االجتامعات الرامية إىل تنفيذ التدابري التصحيحية الالزمة. وخالل بعثات املراقبة امليدانية، راقب بنك 

املغرب أيضا التنفيذ الفعيل لرشوط اليقظة.

4.2.1 - تتبع املخاطر العابرة للحدود

يف إطار مقاربة بنك املغرب املبنية عىل دراسة املخاطر، استخدم نهج تنقيط الرشكات األربع واألربعني التابعة ملجموعات 

بنكية موجودة يف إفريقيا من أجل ترشيد مقاربته يف تتبع هذه الرشكات، وبرمجة عمليات املراقبة امليدانية املشرتكة مع 

السلطات التنظيمية األجنبية املكلفة باإلرشاف املبارش عىل هذه الرشكات بالخارج. ويراعي التنقيط حجم الرشكة التابعة 

مقارنة مع حجم املجموعة، وجودة أصولها، ومردوديتها، ورسملتها، ومستوى مخاطر البلد والتقييم الذي ترصح به السلطات 

التنظيمية يف البلد املضيف.

ويف هذا اإلطار، ركزت االجتامعات االستعراضية املنتظمة مع إدارة املجموعات البنكية الثالث املتواجدة يف إفريقيا عىل تطور 

الوضع املايل واالحرتازي لرشكاتها التابعة يف الخارج وعىل التقدم املحرز فيام يخص تنفيذ مشاريع مواءمة آليات تدبري املخاطر 

واملراقبة الداخلية لوحدات املجموعة يف الخارج. وشمل التتبع أيضا اآللية التي تعتمدها الرشكة األم من أجل مراقبة رشكاتها 

التابعة بالخارج.
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املغرب يف  بنك  اإلطار، رشع  املعلومات. ويف هذا  تبادل  األجانب وتعزز  التعاون مع املرشفني  تواصل  وباملوازاة مع ذلك، 

مراجعة االتفاقيات ذات الصلة ليدمج فيها عىل الخصوص املقتضيات املتعلقة بالتعاون يف مجال تسوية األزمات. وأبرم أيضا 

هذه السنة اتفاقيتني جديدتني مع السلطات التنظيمية البنكية يف مدغشقر ودجيبويت حول التعاون وتبادل املعلومات يف 

مجال املراقبة البنكية.

وعمل بنك املغرب خالل سنة 2015 عىل تنشيط 3 َمَجامع للمرشفني بالنسبة للمجموعات البنكية التي يعد مرشفا كليا 

عليها. وخالل هذه االجتامعات، تطرقت املشاورات بني السلطات التنظيمية خصوصا إىل الوضع املايل واالحرتازي، وإىل نوعية 

مخاطر املجموعات البنكية العابرة للحدود. ومتت دعوة مدراء املجموعات املعنية إىل تقاسم اسرتاتيجيتهم وعرض آلياتهم 

يف تسيري املخاطر.

التنظيمية يف بلدان االستقبال. وتم إنجاز األوىل  ومن جهة أخرى، نظم بنك املغرب بعثتي مراقبة مشرتكة مع السلطات 

بالتعاون مع اللجنة البنكية لالتحاد النقدي لغرب أفريقيا لدى رشكة تابعة ملجموعة بنكية يف البنن وشملت جودة أصول 

هذه الرشكة التابعة وآلية حكامتها ونظام التسيري الذي تعتمده الرشكة األم. وكان هدف البعثة الثانية عاماَ، وتم إنجازها 

بالرشاكة مع اللجنة البنكية لوسط أفريقيا لدى رشكتني تابعتني ملجموعة بنكية مغربية تقعان يف الغابون والكامريون. وتم 

تحضري املواضيع املدروسة والرشوط املرجعية ذات الصلة بهاتني البعثتني بالتعاون مع سلطات بلدان االستقبال.

ع املرشفني يف مجموعتني بنكيتني فرنسيتني موجودتني يف املغرب.  إىل جانب ذلك، واصل بنك املغرب املشاركة يف َمَجاميِ

5.2.1 - العقوبات 

إخاللهام  إثر  الصغرى  للقروض  بنكني، ومؤسسة متويل وجمعية  تأديبية يف حق  املغرب عقوبات  بنك  أصدر  سنة 2015، 

بالقوانني.

وأصدر أيضا عقوبة مالية عىل أحد البنوك بسبب عدم احرتامه آلجال إحالة التقارير التنظيمية.

2 - املراقبة االحرتازية الكلية
واصل بنك املغرب سنة 2015 التنسيق مع باقي السلطات التنظيمية للقطاع املايل، التدابري الرامية إىل تعزيز اإلطار التحلييل 

لتقييم املخاطر النظامية.

االستقرار  ولجنة  النظامية  املخاطر  ومراقبة  التنسيق  لجنة  اجتامعات  1.2 -  عقد 
املايل

اجتمعت السلطات التنظيمية للقطاع املايل ومديرية الخزينة واملالية الخارجية يف شهري يونيو ودجنرب تحت رعاية لجنة 

واالحتياط  والتأمني  البنكية  بالقطاعات  تتعلق  التي  املخاطر  تطور  مناقشة  أجل  من  النظامية،  املخاطر  ومراقبة  التنسيق 

االجتامعي وأسواق الرساميل. ووقفت هذه اللجنة عىل مؤرشات متانة املؤسسات ذات أهمية نظامية ووافقت عىل التقرير 



104 

الباب الخامس - ااإلرشاف البنيك واملراقبة االحرتازية الكلية

الثاين لالستقرار املايل املنجز برسم السنة املالية 2014. وتحضريا لهذين اللقاءين، وقفت لجنة االستقرار املايل الداخلية لدى 

بنك املغرب عىل تطور مؤرشات املخاطر النظامية، ودرجات مخاطرها فيام يتعلق باالستقرار املايل ونتائج اختبارات الضغط 

املنجزة من أجل تقييم متانة املؤسسات البنكية.

2.2 - اإلطار التحلييل

سنة 2015، تم إغناء خريطة املخاطر املنجزة من أجل املراقبة االحرتازية الكلية، بهدف تحسني اإلحاطة ببعض املخاطر. وتم 

أيضا استكامل اإلطار التحلييل ليشمل املخاطر الخاصة بأنظمة التقاعد وتم تعزيزه عرب إنجاز دراسات تحليلية حول مخاطر 

العدوى بني البنوك املغربية ورشكاتها التابعة بالخارج، من جهة، ومن جهة أخرى حول الرتابطات بني البنوك ورشكات التأمني.

وتم إغناء هذه اآللية عرب إحداث إطار تحديد املؤسسات املالية ذات أهمية نظامية، يشمل البنوك ورشكات التأمني. وعملت 

لجنة تجمع السلطات التنظيمية للقطاع املايل عىل تحديد الئحة املؤسسات املؤهلة بصفة مؤسسات ذات أهمية نظامية، 

كام تم إرساء تبادل للمعلومات الخاصة بهذه املؤسسات بني السلطات التنظيمية. 

ويجب العمل عىل تعزيز اإلطار التحلييل االحرتازي الكيل يف السنة املقبلة عرب إحداث منوذج احرتازي كيل. وستمكن هذه 

اآللية من دراسة املخاطر املرتبطة بتطورات االئتامن وأسعار األصول، عرب منذجة العالقات بني املتغريات االقتصادية الكلية، 

وحصيالت البنوك وحصيالت املقرتضني. وبهذا الصدد، وضع صندوق النقد الدويل رهن إشارة البنك مساعدة تقنية يف هذا 

املجال.

3.2 - األدوات االحرتازية الكلية

متاشيا مع معايري لجنة بازل، رشع بنك املغرب يف تدابري ليدخل يف ترسانته التنظيمية مقتىض يعطيه الصالحية ليطالب البنوك 

بتكوين احتياطي من األموال الذاتية تسمى األموال الذاتية املضادة للتقلبات الدورية، العتبارات احرتازية كلية. وتهدف هذه 

األداة إىل تعزيز متانة البنوك عرب تكوين احتياطي إضايف من األموال الذاتية، يف فرتات النمو املفرط للقروض، والتي ميكن 

أن تتخفف يف فرتات الضغط. ويتألف هذا االحتياطي من األموال الذاتية األساسية، ويرتاوح مستواه ما بني 0% و2,5% من 

املخاطر املرجحة.

النظامية. ويشمل هذا  إضافة عىل ذلك، رشع بنك املغرب يف إصالح يرمي إىل إحداث إطار خاص بالبنوك ذات األهمية 

اإلصالح املكونات الرئيسية الثالث التالية : 

• إطار لتحديد هذه البنوك؛	

• امتصاص 	 قدرة  لتعزيز  الذاتية  األموال  من  إضايف  احتياطي  تكوين  الخصوص  عىل  تشمل  معينة  احرتازية  رشوط 

خسائر هذه البنوك؛

• إعداد مخطط تسوية األزمات الداخلية.	



105 

بنك املغرب - التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات االئتامن
السنة املالية 2015

3 - حامية زبناء مؤسسات االئتامن
تشمل التدابري التي ينفذها بنك املغرب بهذا الصدد معالجة شكايات زبناء مؤسسات االئتامن، وتتبع نشاط املركز املغريب 

للوساطة البنكية وتعزيز آلية الحركية البنكية. 

ورافق بنك املغرب أيضا القطاع البنيك استعداداً لاللتزام مبقتضيات القانون رقم 31-08 املتعلق بحامية املستهلك، والذي 

صدرت خالل هذه السنة نصوصه التطبيقية التي تتعلق بباب »االستدانة«، ويرتقب أن تدخل حيز التنفيذ يف أبريل 2016. 

وفيام يتعلق بالتنظيم الداخيل، عزز البنك التزامه بالعمل عىل حامية الزبناء عرب إنشاء وظيفتي »حامية الزبناء« و«مراقبة 

مامرسات السوق« داخل مديرية اإلرشاف البنيك.

ولضامن تتبع احرتام املقتضيات التي تنظم حامية املستهلك، أخذت املخاطر واملالحظات املحددة عند معالجة الشكايات 

بعني االعتبار خالل تحضري برنامج بعثات املراقبة امليدانية داخل مؤسسات االئتامن، واملرتقبة برسم السنة املالية املقبلة.

1.3 - معالجة شكايات زبناء مؤسسات االئتامن

سنة 2015، عملت مديرية اإلرشاف البنيك عىل معالجة : 

• 513 شكاية قدمها زبناء مؤسسات االئتامن، مقابل 529 بنهاية 2014؛	

• 322 طلب بحث عن الحسابات صادرة عن ورثة أشخاص متوفني، مقابل 295.	

إضافة إىل ذلك، عمل بنك املغرب عىل معالجة 212 طلبا لإلخبار بالحسابات صادرة عن السلطات القضائية مقابل 203 سنة 

.2014

وبالتايل، وصل عدد طلبات الغري إىل 1047 طلبا مقابل 1027 طلبا سنة 2014.

رسم بياين 85 : تطور عدد شكايات زبناء مؤسسات االئتامن املودعة لدى بنك املغرب
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وصدرت حوايل 94% من الشكايات عن زبناء األشخاص الذاتيني، وتتعلق 87% من الشكايات بالعالقات مع البنوك.

ومتت تسوية حوايل 70% من ملفات الشكايات املقفلة سنة 2015 لفائدة املشتكني.
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رسم بياين 86 : تطور عدد الشكايات حسب الفئات
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 التأمني البنيك  رشوط االئتامن  اشتغال الحساب  ضامنات  وسائل األداء  مختلفات

وبلغت الشكايات املتعلقة باشتغال الحسابات حوايل 39% من املجموع، ويتعلق نصفها تقريبا بإقفال الحساب. ومثلت 

الشكايات املتعلقة برشوط القروض 27% من الشكايات املتوصل بها. ويتعلق األمر أساسا بطلبات ترتبط بالصعوبات املالية 

ملقدمي الطلبات، وباملعلومات الشخصية يف ملف مكتب القروض، وتغيري أسعار الفائدة، والحصول عىل رفع اليد.

ومتثل الشكايات املتعلقة بوسائل األداء 18% من الشكايات املعروضة، وتتعلق أساسا باستخدام الشيكات.

رسم بياين 87 : التوزيع الجهوي للشكايات
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 الدار البيضاء-سطات  الرباط-سال-القنيطرة  طنجة-تطوان-الحسيمة  الجهة الرشقية  فاس-مكناس  جهات أخرى

وعىل غرار السنوات املاضية، يشري التوزيع الجهوي للشكايات أن أغلبيتها يأيت من مشتكني مستقرين يف الدار البيضاء.

2.3 - نشاط الوساطة البنكية

خالل سنة 2015، ارتفع نشاط املركز املغريب للوساطة البنكية تدريجيا سواء يف إطار القسم األوىل املسمى »املؤسيس«، والذي 

الثاين  القسم  للنزاعات املتعلقة مببالغ تساوي أو تقل عن 1.000.000 درهم، أو  بالنسبة  إليه طوعيا ومجانيا  اللجوء  يُعد 

املسمى »التعاقدي«، والذي يعد اللجوء إليه مؤدى عنه، بالنسبة للنزاعات التي تتعلق مببلغ يفوق 1.000.000 درهم.
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فبالنسبة للقسم األول، تلقى املركز 590 ملفا خاصا بطلبات الوساطة بشأن مبالغ متنازع فيها تصل إىل حوايل 21 مليون 

درهم، ومببلغ إجاميل التفاقات الصلح يتجاوز 6 ماليني درهم. وضمن هذا املجموع، اعترب الوسيط بأن حوايل 216 ملفا كانت 

مكتملة ومقبولة، تم حل 136 منها بنجاح و33 ملف مل تنته بالصلح.

وهمت حوايل 77% من الطلبات البنوك و23% رشكات التمويل. وتلقى مركز الوساطة طلبات صدر 90% منها عن الزبناء 

من األشخاص الذاتيني.

وتتعلق نوعية النزاعات املعروضة مبنازعات عن الكتابات املحاسبية )29%(، وإقفال الحسابات )29%(، وتحصيل الديون 

املتعلقة بالحاالت االجتامعية )9%( وتسليم الوثائق )%9(.

وعىل غرار البيانات التي تلقاها بنك املغرب، ترتكز معظم امللفات الواردة يف جهة الدار البيضاء، بنسبة 41% مقابل %58 

سنة 2014.

ومببالغ  البنكية  االلتزامات  بتنفيذ  خصوصا  يتعلقان  ملفان  بينها  من  ملفات،   5 الوساطة  مركز  تلقى  الثاين،  القسم  ويف 

مجموعها 86 مليون درهم.

تدابريه  املركز  االئتامن وزبنائها، واصل  النزاعات وديا بني مؤسسات  املركز ودوره يف حل  بنشاط هذا  النهوض  أجل  ومن 

التواصلية سواء عرب الصحافة املكتوبة أو الربامج اإلذاعية. وعقد اجتامعات مع مؤسسات االئتامن، السيام عرب الجمعية املهنية 

لهذه املؤسسات من أجل التشاور حول طلبات الوساطة ومساطر معالجتها. وشارك أيضا يف العديد من التظاهرات سواء عىل 

الصعيد الوطني أو الدويل، عىل شكل أيام دراسية ولقاءات وورشات.

3.3 - صياغة مرشوع قانون الحركية البنكية

بالنظر إىل املقتضيات القانونية والتنظيمية املعمول بها التي تنظم نشاط مؤسسات االئتامن، وحرية األسعار، والتنافسية 

القواعد  القانون عىل  هذا  وينص  املغرب.  بنك  من  مببادرة  البنكية  الحركية  قانون  تحضري مرشوع  تم  املستهلك،  وحامية 

واملبادئ التوجيهية التي تلتزم البنوك باحرتامها تجاه زبنائها من الخواص أصحاب الحسابات، من أجل ضامن االنتقال السهل 

والسلس لهذه الحسابات نحو البنوك األخرى.
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إطار رقم 9 : املقتضيات الرئيسية يف مرشوع قانون الحركية البنكية

االلتزامات املشرتكة بني البنك األصيل وبنك االستقبال : من أجل ضامن املعالجة الفعالة والرسيعة لطلبات نقل الحساب، تلتزم البنوك بأن 

تضع رهن إشارة زبنائها دليال مشرتكا للحركية البنكية وأن تقدم لهم خدمة املساعدة عىل الحركية. وتلتزم أيضا بوضع اآلليات والتنظيم 

واملوارد والوسائل الالزمة لتنفيذ هذه الحركية.

التزامات بنك االستقبال : يعمل البنك، حسب اختياره وبعد الحصول عىل املوافقة الكتابية من الزبون، عىل إنجاز اإلجراءات باسمه حتى 

يتم نقل عمليات االقتطاع التي تنفذ عىل حسابات الزبون والتحويالت التي يتلقاها بانتظام نحو حسابه الجديد. ويف هذا اإلطار، يعمل البنك 

داخل أجل 30 يوم عمل، عىل إحالة طلبات تغيري التوطني البنيك وإحداث التحويالت الدامئة التي يرغب الزبون يف إنجازها.

وميكن للزبون أن يطلب من بنكه الجديد ربط االتصال بالبنك األصيل بصفته »املخاطب املرجعي« للحصول عىل الئحة العمليات التلقائية 

واملتكررة، أو حتى من أجل إلغاء بعض أوامر التحويل الدامئة.

التزامات البنك األصيل : بناء عىل طلب كتايب من الزبون، يعمل البنك األصيل مجانا، وداخل نفس األجل املذكور، عىل إقفال الحساب القديم. 

ويصدر مجانا بيانا شامال للعمليات التلقائية واملتكررة التي مرت عرب هذا الحساب، خالل ستة أشهر التي تسبق تاريخ التغيري.

وتم االنتهاء من صياغة مرشوع قانون الحركية البنكية وستتم إحالته عىل أعضاء املجموعة املهنية لبنوك املغرب من أجل 

التوقيع عليه ثم تنفيذه.

4.3 - املواكبة خالل تنفيذ القانون املتعلق بحامية املستهلك

تتبع بنك املغرب هذه السنة التدابري التي اتخذتها مؤسسات االئتامن من أجل االمتثال ملقتضيات القانون رقم 31-08 القايض 

بتحديد تدابري لحامية املستهلك، السيام تلك التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل.

وساهم أيضا يف إحداث نصوص تنظم بعض مقتضيات هذا القانون الذي يشمل القطاع البنيك، والسيام كل ما يتعلق مبوضوع 

االستدانة. وانكبت جهوده بالتايل عىل املقتضيات الرامية إىل ما ييل : 

• إعالم املستهلك إعالما مالمئا وواضحا باملنتوجات املالية التي يستعملها؛	

• والرشوط 	 التعسفية  الرشوط  والسيام  االستهالك  عقود  يف  الواردة  بالرشوط  يتعلق  فيام  املستهلك  حامية  ضامن 

املتعلقة بالخدمات املالية والقروض االستهالكية والبيع عن بُعد والسعي لبيع السندات املالية ؛

• تحديد الرشوط واملساطر املتعلقة بالتعويض عن الرضر أو األذى الذي قد يلحق باملستهلك أو إصالحه؛	

• متثيل مصالح املستهلك والدفاع عنها.	

وساهم بنك املغرب بفعالية يف صياغة ستة نصوص تنظيمية تتعلق مبا ييل : 

• الصيغ النموذجية للعروض املسبقة للقروض أو قسيمة االنسحاب القابلة لإلزالة؛	

• الحد األقىص لفوائد التأخري؛	

• ن أجل استحقاقها؛	 كيفية حساب القيمة املحينة ألقساط الكراء التي مل يحيِ

• مبلغ مصاريف دراسة امللف؛	
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• ن أجل استحقاقها يف حالة التسديد املبكر؛	 مبلغ التعويض املفروض برسم الفوائد التي مل يحيِ

• الخصائص واإلشارات يف قسيمة الجواب واملتعلقة بالتعديالت التي يقرتحها املقرض يف حالة تجديد مدة عقد القرض.	

والتجارة  الصناعة  ووزارة  البنيك،  والقطاع  املغرب،  بنك  بني  االجتامعات  من  العديد  عقد  النصوص  هذه  إكامل  واستلزم 

واالستثامر واالقتصاد الرقمي، ووزارة االقتصاد واملالية، واألمانة العامة للحكومة.

4 - التشاور مع الجمعيات املهنية
عقد بنك املغرب، خالل سنة 2015، اجتامعات مع الجمعيات املهنية البنكية للتشاور حول اإلصالحات واملسائل التي تتعلق 

بالقطاع البنيك بصفة مبارشة أو غري مبارشة. 

فبالنسبة لالجتامعات مع املجموعة املهنية لبنوك املغرب، شملت املواضيع املدروسة تباطؤ القروض البنكية، والعوامل التي 

تفرسه، واإلصالحات التنظيمية، واإلدماج املايل، وتطوير وسائل األداء يف املغرب، وتنامي الجرمية اإللكرتونية. وتطرقت أيضا 

إىل سري ونتائج بعثة تقييم النظام املايل املنجزة بالتعاون بني البنك الدويل وصندوق النقد الدويل. وعىل هامش أحد هذه 

االجتامعات، تم تنظيم لقاء مع املدير العام للرضائب حول املعالجة الرضيبية لبعض العمليات البنكية.

أما مع الجمعية املهنية لرشكات التمويل، فركزت املشاورات عىل تطبيق القانون الذي ينص عىل تدابري لحامية املستهلك، 

وعرض سعر الفائدة الفعيل اإلجاميل وتدابري محاربة الغش.

أما مع الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، فشملت مواضيع النقاش تطوير هذا القطاع، ووضعية شبكة القروض 

الصغرى التضامنية التي تشمل 7 جمعيات، إضافة إىل وضعية بعض الجمعيات التي تواجه الصعوبات.

5 - التعاون الدويل
ويف إطار التعاون الدويل، شارك بنك املغرب يف العديد من التظاهرات التي تنظمها البنوك والهيئات األجنبية، واحتضن من 

جهته العديد من التظاهرات اإلقليمية. وشملت أبرز مجاالت النقاش املراقبة االحرتازية الجزئية والكلية، واملالية التشاركية، 

واإلدماج املايل.

الثاين عرش ملجَمع املرشفني الفرنكفونيني املنعقد يف 5 مارس 2015، والذي  البيضاء االجتامع  واحتضن بنك املغرب بالدار 

ساهم يف تبادل الخربات حول مواضيع اإلصالحات التنظيمية، واإلرشاف عىل املجموعات العابرة للحدود واإلدماج املايل. وعىل 

هامش هذا االجتامع، تم تنظيم حلقة دراسية لفائدة املشاركني تطرقت إىل اإلصالحات الحديثة الصادرة عن لجنة بازل.

ومن جهة أخرى، شارك بنك املغرب يف االجتامع الثالث عرش ملجمع املرشفني البنكيني الفرنكفونيني املنعقد يف 19 نونرب 2015 

بأبيدجان الذي تطرق للتعاون يف مجال اإلرشاف عىل املجموعات البنكية العابرة للحدود يف منطقة االتحاد النقدي لغرب 

إفريقيا وتطوُّر إطار اإلرشاف يف البلدان اإلفريقية. 
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ويف إطار التعاون مع البلدان العربية، الذي يتم تحت رعاية صندوق النقد العريب، شارك بنك املغرب يف أشغال املجموعات 

اإلقليمية حول اإلرشاف البنيك واالستقرار املايل واإلدماج املايل.

ويف مجال اإلرشاف البنيك، تطرقت املشاورات عىل الخصوص إىل أبرز املستجدات، وتطور املعايري املحاسبية واملالية الدولية، 

وتنظيم البنوك التشاركية، ومراقبة مخاطر غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، إضافة إىل النظام الجديد املوحد الشامل للتعريف 

القانوين للهيئات.

ويف إطار مجموعة العمل حول االستقرار املايل، تطرقت األشغال إىل التحضريات لصياغة التقرير األول حول االستقرار املايل 

السياسات  وباقي  الكلية  االحرتازية  السياسة  بني  والتفاعالت  املخاطر13،  إقصاء  موضوع  أيضا  األعضاء  وناقش  املنطقة.  يف 

العمومية، إضافة إىل إطار تدبري األزمات.

البلدان  املايل يف  اعتامد اسرتاتيجية وطنية لإلدماج  املستلزمات من أجل  املايل، فتطرق إىل  اإلدماج  العمل حول  أما فريق 

العربية، والعالقة بني االستقرار املايل واإلدماج املايل، والتقرير الذي أنجزه البنك الدويل حول مؤرشات اإلدماج املايل يف املنطقة.

وبالنسبة ملحاربة غسيل األموال، ترأس بنك املغرب فريق عمل، تحت رعاية مجموعة العمل اإلقليمية للرشق األوسط وشامل 

إفريقيا، حول التناسب، فيام يتعلق بقواعد تحديد هوية الزبناء يف إطار محاربة غسيل األموال والبنوك الرقمية. وشارك أيضا 

يف االجتامع العام الثاين والعرشين لهذه املجموعة إضافة إىل أشغال مختلف فرق العمل التي تتفرع عنها، واملنعقد باملنامة 

يف نونرب 2015.

ويف إطار االتفاقية املوقعة بني بنك املغرب واللجنة البنكية لبلدان وسط أفريقيا، تم إنجاز بعثة املساعدة التقنية التي متتد 

عىل 4 أسابيع تحت قيادة مكلف مبهمة من بنك املغرب لفائدة املراقبني املحليني لدى هذه اللجنة. إضافة إىل ذلك، تم تنظيم 

مهمة مساعدة تقنية يف مراقبة أنظمة معلومات البنوك، نفذها ممثل عن بنك املغرب لفائدة مفتيش هذه اللجنة.

الدراسية، ويتعلق األمر  الزيارات  املركزية يف إطار  العديد من وفود سلطات اإلرشاف والبنوك  أيضا  واستقبل بنك املغرب 

السيام مبا ييل : 

• البنك املركزي لبوروندي لالطالع عىل تجربة بنك املغرب يف مجال االستقرار املايل. وركزت ورشات 	 مسؤولون من 

العمل عىل املقتضيات القانونية، وعىل اإلطار التحلييل والتعاقدي واالسرتاتيجي وإطار الحكامة املطبق يف املغرب.

• وفد يتألف من ستة أطر من البنك املركزي األردين وممثالن عن اتحاد القروض الصغرى يف األردن وممثل عن الوكالة 	

األملانية للتعاون الدويل، يف زيارة دراسية حول القروض الصغرى خالل شهر ماي 2015.

• إطاران من البنك املركزي لتنزانيا يف يونيو 2015 يف زيارة دراسية لالطالع عىل تجربة بنك املغرب يف مجال الترشيعات 	

وأساليب اإلرشاف يف ما يتعلق بنشاط القرض اإليجاري.

• وفدان من البنك املركزي للكونغو يف زياريت عمل. وكانت زيارة الوفد األول تهدف إىل االطالع عىل تجربة بنك املغرب 	

يف مجال اإلرشاف املبني عىل املخاطر، بينام ركز الوفد الثاين عىل آلية حامية مستهليك الخدمات املالية.

13 نعني مبصطلح De-risking الحالة التي تقطع فيها املؤسسات املالية أو تحد عالقاتها التجارية مع بعض فئات الزبناء بسبب عدم احرتام قواعد املطابقة.
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• البنكية لالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا. وتطرقت الزيارة األوىل للنظام املعلومايت، 	 ممثلون عن اللجنة 

بينام اهتمت الثانية باالطالع عىل تجربة املغرب يف مجال اإلرشاف عىل أساس مجمع.

• وفد من اللجنة البنكية لوسط أفريقيا يف زيارة دراسية تتعلق بتقنيات املراقبة املستمرة عىل مؤسسات القروض 	

الصغرى.

6 - املوارد البرشية ملديرية اإلرشاف البنيك
بنهاية دجنرب 2015، كانت مديرية اإلرشاف البنيك تتألف من 91 مستخدما. ويتكلف حوايل الثلثان باملراقبة االحرتازية عن 

بعد وامليدانية، إضافة إىل أنشطة االعتامد والرتخيص. ومن جهة أخرى، يتكلف 25% من املستخدمني بالدراسات وصياغة 

الترشيعات. وأخريا، يعمل 10% من املستخدمني يف وظائف الدعم.

وال يتجاوز عمر حوايل 70% من مستخدمي مديرية اإلرشاف البنيك 45 سنة، بينام يتألف حوايل 48% منهم من النساء. 

وعىل غرار السنوات املاضية، استفاد املكلفون باإلرشاف البنيك من برنامج تكوين يأخذ يف االعتبار احتياجات وأولويات البنك. 

وتطرق هذا الربنامج إىل الترشيع الجديد لبازل 3، واملالية التشاركية، واملراقبة االحرتازية الكلية، واإلدماج املايل.

وساهمت مديرية اإلرشاف البنيك أيضا يف تكوين الطلبة عرب استقبال 32 متدربا سنة 2015، من بينهم 13 برسم تدريب 

نهاية الدراسة.

7 -  أهم خالصات بعثة برنامج تقييم القطاع املايل التي أنجزها صندوق 

النقد الدويل والبنك الدويل
خالل سنة 2015، خضع القطاع املايل املغريب للتقييم برسم برنامج تقييم القطاع املايل، املنجز بالرشاكة بني صندوق النقد 

الدويل والبنك الدويل.

ويهدف هذا التقييم إىل تزويد البلدان األعضاء بتحليل شامل ومعمق لنظامها املايل ومراقبته. ويندرج أيضا يف إطار املراقبة 

الثنائية لصندوق النقد الدويل بشأن تطور وضعية البلدان األعضاء وسياساتها االقتصادية الكلية واملالية. وكان هذا التقييم يف 

البداية اختياريا، لكنه أصبح إلزاميا بالنسبة للبلدان الخمسة والعرشين التي تعترب نظامية.

1.7 - نطاق التقييم وكيفية إنجازه

تم إنجاز برنامج تقييم القطاع املايل يف املغرب من خالل عدة مراحل. وانكبت املرحلة األوىل عىل التحضري، وتم إنجازها عن 

بُعد بني فيِرق صندوق النقد الدويل والبنك الدويل والسلطات املغربية. وتطرقت هذه املرحلة لجمع الوثائق وامللفات التي 

تطلبها البعثة، وملء العديد من االستامرات والتحضري للتقييم الذايت مقارنة باملبادئ التسعة والعرشين للجنة بازل فيام 

يتعلق باملراقبة املالية الفعالة.
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أبريل 2015 ثم ما بني 26 و30 شتنرب 2015. وخالل هاتني  البعثة إىل املغرب ما بني 4 و30  انتقلت  الثانية،  ويف املرحلة 

الزيارتني، متت برمجة لقاءات مع الفاعلني يف القطاع املايل، وأيضا مع السلطات املغربية وخصوصا مع وزارة االقتصاد واملالية، 

وبنك املغرب، والهيئة املغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتامعي.

إطار رقم 10 : نطاق تقييم بعثة برنامج تقييم القطاع املايل التي أنجزها صندوق النقد الدويل والبنك 
الدويل سنة 2015 يف املغرب

نطاق التقييم

تقييم مطابقة املامرسات املغربية
الدراسات االسترشافية حول الخصائص واملقتضيات 

املميِّزة للقطاع املايل املغريب

اإلرشاف عىل 
البنوك مقارنة مع 

املبادئ التسعة 
والعرشين للجنة 

بازل

متانة البنوك 
من خالل 
اختبارات 

الضغط

السياسة 
االحرتازية 

الكلية

 اإلدماج
 املايل

مراقبة األسواق 
املالية مقارنة مع 

مبادئ املنظمة 
الدولية للجان 
األوراق املالية

تقييم نظام األداء- 
التسديد- التسليم 
مقارنة مع مبادئ 
لجنة أنظمة األداء 
والتسوية- املنظمة 

الدولية للجان 
األوراق املالية

تدبري األزمات

2.7 - أبرز نتائج التقييم

البنيك  القانون  التقييم السابق املنجز سنة 2007، السيام اعتامد  الرئيسية منذ  القانونية  البعثة بتنفيذ اإلصالحات  أشادت 

والترشيع الجديد للوقاية من املخاطر البنكية واملخاطر املتعلقة باالستقرار املايل وتدبريها. ورأت بأن املغرب يحرتم أفضل 

املامرسات الدولية يف مجال اإلرشاف البنيك.

ويف مجال اختبارات الضغط، أبرز التقييم قدرة بنوك املغرب عىل مقاومة مختلف سيناريوهات الصدمة. واعتمد من جهة 

عىل نتائج مختلف متارين اختبارات الضغط التي تنجزها البنوك )مترين يسمى من األسفل إىل األعىل(، ومن جهة أخرى عىل 

مناذج االختبارات التي طورها صندوق النقد الدويل )مترين يسمى من األعىل إىل األسفل(. وتجىل الهدف يف تقييم مقاومة 

البنوك عند وقوع عدد من الصدمات االفرتاضية، ذات الطبيعة االقتصادية الكلية واملالية. 
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إطار رقم 11 : اختبارات الضغط املنجزة يف إطار بعثة برنامج تقييم القطاع املايل

عىل املستوى املنهجي، اعتمد مترين اختبارات الضغط عىل سيناريوهني ماكرو اقتصاديني -سيناريو مركزي وسيناريو »غري مواٍت« – وعىل 

العابرة  واملخاطر  العدوى،  السيولة،  التمركز،  االئتامن،   : املخاطر  تحقق مختلف  إىل  العوامل. وتطرق  العديد من  تجاه  الحساسية  تحليل 

للحدود.

وعىل أساس بيانات البنوك الثامنية التي متثل 90% من حصص السوق، تم اختبار سيناريوهات الضغط للتحقق من مقاومة النظام البنيك 

للصدمات غري املواتية.

اختبارات الضغط للمالءة : أبرزت نتائج هذه الصدمات عموما قدرة البنوك عىل مقاومة تدهور شديد يف البيئة االقتصادية، مع استمرارها 

يف احرتام املتطلبات االحرتازية الجديدة.

اختبارات الضغط املتعلقة بخطر التمركز : تم تصميم هذه االختبارات عىل أساس فرضية إفالس بعض أكرب املدينني تجاه البنوك. وأبرزت 

النتائج الخطر الشديد الذي تواجهه البنوك بهذا الصدد.

اختبارات الضغط للسيولة : أبرزت هذه االختبارات إمكانية التحكم يف حساسية البنوك تجاه مخاطر السيولة، وحققت كل البنوك معامل 

سيولة بعد الصدمة أعىل من الحد األدىن القانوين املعمول به سنة 2015.

اختبار الضغط للعدوى بني البنوك ورشكات التأمني : أفىض إىل أن رشكات التأمني ستكون هشة أمام االختالالت البنكية. ويف املقابل، ال تشكل 

رشكات التأمني إال مخاطر ضئيلة بالنسبة للبنوك.

اختبار الضغط للعدوى العابرة للحدود : أفىض إىل وجود تعرض محدود للبنوك تجاه خطر العدوى العابرة للحدود والتي ميكنها أن تأيت من 

العالقات املبارشة مع الرشكات التابعة بالخارج.

ورأت البعثة بأن البنوك متلك رسملة جيدة، وهي ذات مردودية ومتلك قاعدة من الودائع مستقرة، مع اإلشارة إىل املستوى 

املعتدل لديونها املعلقة األداء بالنظر إىل مستويات البلدان متوسطة الدخل. ومع ذلك، الحظت البعثة تفاقم هذه الديون 

منذ 2012، بالنظر إىل ضعف النشاط االقتصادي وتباطؤ منو القروض. والحظت أيضا خطر ارتفاع صعوبات الخزينة التي 

تواجهها بعض املقاوالت التي تعمل يف بعض القطاعات، السيام البناء واإلنعاش العقاري، وشددت عىل أن متركز القروض يظل 

أحد أهم املخاطر التي تواجه النظام البنيك.

البعثة توصيات ترمي إىل تقليص هذا الخطر ومالءمة قواعد تصنيف الديون عىل أساس فردي املعمول بها مع  وصاغت 

القواعد املطبقة عىل أساس مجمع )املعايري املحاسبية واملالية الدولية(.

بالسياسية  املكلفة  اللجنة  ينشئ  الذي  الجديد،  البنيك  القانون  بأن  البعثة  الحظت  الكيل،  االحرتازي  لإلرشاف  وبالنسبة 

االحرتازية الكلية، يقدم إطارا جيدا ملامرسة هذه املهمة. وأشارت أيضا إىل التقدم املحرز يف تحضري األدوات االحرتازية الكلية، 

وإىل اعتامد خريطة املخاطر النظامية، وإىل نرش التقرير حول االستقرار املايل. وصاغت البعثة توصيات تتعلق بتعزيز اآللية 

املؤسسية وتوسيع فئة األدوات االحرتازية الكلية التي توجد قيد الدراسة.
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ويف مجال اإلدماج املايل، شجعت البعثة مبادرات املقاوالت. ورغم أنها أشادت بالتقدم املحرز، فقد الحظت استمرار التحديات 

فيام يتعلق بالحصول عىل الخدمات املالية واستعاملها. وتتعلق هذه التحديات مبسائل تشمل العراقيل التي تحد من اإلدماج 

القروض الصغرى، والتدابري  البنكية، مبا يف ذلك مؤسسات  املالية غري  املايل للفئات ذات دخل ضعيف، وتطور املؤسسات 

اإلضافية لتقليص تكلفة خدمات األداء وتحويل األموال، وتشجيع أدوات األداء اإللكرتوين.

وفيام يتعلق بحل األزمات البنكية، الحظت البعثة بارتياح التقدم املحرز خالل السنوات األخرية، السيام اآلليات القانونية 

التي جاء بها القانون البنيك، واتفاقية تدبري األزمات بني السلطات، والجهود التي أفضت إىل صياغة الدليل الداخيل لبنك 

املغرب الذي يعرض رؤيته يف مجال تدبري عملية التسوية، مبا فيها املبادئ التي يستند إليها، ومعايري إطالق وتقسيم مراحل 

التدابري والخيارات املمكنة. ومع ذلك، طلبت البعثة تعزيز اإلطار القانوين الخاص بنظام التسوية عرب التعيني الرصيح للهيئة 

املكلفة بهذه املهمة، وإدراج »مبدأ أقل كلفة«، واألدوات البديلة لتمويل التسوية وتعزيز حامية املدينني يف اإلطار الخاص 

بتسوية بنك ما.

الرساميل، وهيئة مراقبة  املغربية لسوق  والهيئة  واملالية،  االقتصاد  بالتنسيق مع وزارة  املغرب خرائط طريق،  بنك  وصاغ 

التأمينات واالحتياط االجتامعي، من أجل دراسة التوصيات التي صاغتها البعثة وتنفيذها.
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الهيكل التنظيمي ملديرية اإلرشاف البنيك )*(

)*( الهيكل التنظيمي الجديد املعتمد منذ فاتح يناير 2016.

املدير

مصلحة املراقبة 
الداخلية والدعم

مصلحة الشؤون اإلدارية

قسم املراقبة 
امليدانية

فرق املراقبني 
امليدانيني

قسم تنظيم 
املالية 

التشاركية

قسم التقنني 
واالعتامدات 

مصلحة التقنني 
االحرتازي

مصلحة التقنني 
املحاسبي

مصلحة 
االعتامدات 
واملوافقات

مصلحة حامية 
الزبناء

قسم 
الدراسات 
واملخاطر 

الخاصة

مصلحة 
الدراسات 

البنكية وخطر 
االئتامن

مصلحة تقييم 
املخاطر املالية 
ومناذج البنوك

مصلحة 
دراسات 
املخاطر 

املعلوماتية 
وتدبري 

املعلومات

مصلحة 
النزاهة املالية

قسم مراقبة 
البنوك غري 

النظامية 
ومؤسسات 

أخرى

مصلحة 
البنوك التابعة 

للمصالح 
الخارجية

مصلحة 
مؤسسات 

االئتامن 
العمومية 
والهيئات 

املعتربة يف 
حكمه

مصلحة 
القروض 
الصغرى

مصلحة 
املؤسسات 

األخرى 
ومؤسسات 

األداء

قسم مراقبة 
البنوك النظامية

مصلحة 
مجموعة 

التجاري وفا 
بنك

مصلحة 
مجموعة البنك 
املغريب للتجارة 

الخارجية

مصلحة 
مجموعة البنك 

الشعبي

مصلحة تتبع 
مخططات 

التقويم

مصلحة 
املخاطر العابرة 

للحدود

مصلحة حل األزمات 
البنكية

نائب املدير 

مصلحة 
الدراسات 

والعالقات مع 
هيئات املالية 

التشاركية

مصلحة 
مراقبة البنوك 

التشاركية
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 الئحة مؤسسات االئتامن املعتمدة - دجنرب 2015

البنوك
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

798، ملتقى شارع غاندي وابراهيم الروداين – الدار البيضاءالربيد بنك

174، شارع محمد الخامس - الدار البيضاءالبنك العريب ش.م.ع

2، شارع موالي يوسف – الدار البيضاءالتجاري وفا بنك

288، شارع محمد الزرقطوين - الدار البيضاءبنك العمل

101، شارع محمد الزرقطوين - الدار البيضاءالبنك املركزي الشعبي

140، شارع الحسن الثاين، 20000 - الدار البيضاءالبنك املغريب للتجارة الخارجية

26، ساحة األمم املتحدة - الدار البيضاءالبنك املغريب للتجارة والصناعة

شارع الحسن الثاين – أكاديرالبنك الشعبي للجهة الوسطى الجنوبية

شارع الجامعة العربية – الجديدةالبنك الشعبي للجديدة – أسفي

زاوية زنقة عالل لوديي وزنقة عبد العايل بنشقرون – فاسالبنك الشعبي لفاس – تازة

9، شارع محمد الخامس – العيونالبنك الشعبي للعيون

شارع عبد الكريم الخطايب – مراكشالبنك الشعبي ملراكش – بني مالل 

4، زنقة االسكندرية – مكناسالبنك الشعبي ملكناس

113، شارع املسرية – الناضورالبنك الشعبي للناظور – الحسيمة 

شارع الدرفويف – وجدةالبنك الشعبي لوجدة

3، شارع طرابلس – الرباطالبنك الشعبي للرباط

76، شارع محمد الخامس – طنجة البنك الشعبي لطنجة – تطوان 

)CDG Capital( ساحة موالي الحسن، عامرة املامونية – الرباطصندوق اإليداع والتدبري رأسامل

2، شارع الجزائر – الرباطالقرض الفالحي املغريب

7-5، زنقة ابن طفيل – الدار البيضاءس.ف.ج بنك

تجزئة التوفيق، عامرة1، مجموعة زينيت ملينيوم، سيدي معروف – الدار البيضاءسيتي بنك املغرب

187، شارع الحسن الثاين – الدار البيضاءالقرض العقاري والسياحي

58-48، شارع محمد الخامس – الدار البيضاءمرصف املغرب 

ملتقى شارع ابن بركة وشارع النخيل – حي الرياض – الرباطصندوق تجهيز الجامعات املحلية

27، شارع موالي يوسف، 20060 – الدار البيضاءميديا فينانس

55، شارع عبد املومن – الدار البيضاءالرشكة العامة

36، زنقة الطاهر السبتي – الدار البيضاءاالتحاد املغريب لألبناك

مركز الربجني التوأمني، الربج الغريب، الطابق 12– الدار البيضاءبنكو ساباديل 

179، شارع أنفا – الدار البيضاءصندوق االدخار والتقاعد لربشلونة )الكايشا بنك ش.م(
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رشكات قروض االستهالك
3، شارع أفينيون – الدار البيضاءفيفاليس سلف

207، شارع الزرقطوين – الدار البيضاءدار السلف ش.م.

18، زنقة روكروي، بلفيدير – الدار البيضاءاملجموعة املالية للرشاء بالقروض )فيناكريد(

44، شارع خالد بن الوليد، عني السبع – الدار البيضاءرونو الدولية لالئتامن باملغرب للتمويل ش.م.

زينيت ميلينيوم، عامرة 8، سيدي معروف – الدار البيضاءسلفني

20، شارع مكة – الدار البيضاءسلف املستقبل ش.م.

29، شارع موالي يوسف – الدار البيضاءرشكة التمويل من أجل االستهالك )تسليف(

161، شارع الحسن الثاين – الدار البيضاءرشكة متويل الرشاء بالسلف )صوفاك كريدي(

ساحة رابعة العدوية، إقامة قيس – أكدال – الرباطرشكة التمويل الجديد بالسلف )فناك(

127، ملتقى شارع الزرقطوين وزنقة ابن بوريد 20100 - الدار البيضاءرشكة التجهيز املنزيل )كريدي إكدوم(

29، شارع محمد الخامس – فاس رشكة الشامل اإلفريقي للسلف )صوناك(

79، شارع موالي الحسن األول – الدار البيضاءأكسا سلف

256، شارع الزرقطوين - الدار البيضاءالرشكة الجهوية لقروض االستهالك )صوريك كريدي(

1، ساحة باندونغ – الدار البيضاءالسلف األخرض

127، شارع الزرقطوين - الدار البيضاءالرشكة العامة للتمويل

زاوية زنقة رام الله وشارع عبد املومن – الدار البيضاءوفا سلف

رشكات القرض العقاري
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

2، شارع موالي يوسف – الدار البيضاءالتجاري للعقار

112، زاوية شارع عبد املومن وزنقة رامباند – الدار البيضاءوفا إميوبليي

رشكات تحصيل ورشاء الديون
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

2، شارع موالي يوسف – الدار البيضاءالتجاري فاكطورينغ

مغرب فاكطورينغ
63، شارع موالي يوسف، إقامة أدريانا، الطابق األول – صندوق الربيد 

20060 – الدار البيضاء
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رشكات القرض اإليجاري
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

ملتقى زنقة نورماندي وزنقة ابن فارس – الدار البيضاءالقرض اإليجاري للبنك املغريب للتجارة والصناعة 

57، ملتقى زنقة بنيل وشارع عبد املومن – الدار البيضاءالرشكة املغربية إليجار التجهيزات )املغربية لإليجار(

201، شارع الزرقطوين– الدار البيضاءمرصف املغرب لالئتامن اإليجاري

55، شارع عبد املومن – الدار البيضاءالرشكة العامة لالئتامن اإليجاري باملغرب )سوجيليز املغرب(

45، شارع موالي يوسف – الدار البيضاءالرشكة املغاربية لالئتامن اإليجاري )مغرب باي(

وفاباي
41-39، ملتقى شارع موالي يوسف زنقة عبد القادر املازين 20100 – الدار 

البيضاء

رشكات الكفالة 
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

101، شارع عبد املومن – الدار البيضاءفينيا )الصندوق املغريب للصفقات سابقا(

288، شارع الزرقطوين– الدار البيضاءدار الضامن

رشكات تدبري وسائل األداء

عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

مركز النقديات
فضاء باب أنفا، 8، ملتقى شارع أنفا وشارع موالي رشيد – 20050 الدار 

البيضاء

M2M SPS20، زنقة موىس بن نصري – الدار البيضاء

15، زنقة ادريس الحريزي – الدار اليبضاءوفا كاش

رشكات أخرى
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

28، زنقة أبو فارس املريني، ص. ب. 49 – الرباطرشكة التمويل للتنمية الفالحية

4، زنقة صنعاء – الدار البيضاءدار الصفاء للتمويل

ساحة موالي الحسن، عامرة دليل – الرباطجيدة
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الئحة البنوك الحرة
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

58، شارع باستور – طنجةالبنك التجاري الدويل – بنك حر

زاوية شارع محمد الخامس وزنقة موىس بن نصري – طنجةالبنك الدويل لطنجة – بنك حر

البنك املغريب للتجارة الخارجية – بنك حر – مجموعة BNP البنك 
الوطني لباريس

زاوية شارع يوسف بن تاشفني وزاوية شارع مدريد – طنجة

58، شارع محمد الخامس – طنجةالرشكة العامة الحرة بطنجة – بنك حر

املنطقة الحرة، ميناء طنجة، ص.ب. 513 – طنجةفرع البنك املغريب للتجارة الخارجية – بنك حر

زنقة سيليني، سيدي البخاري – طنجةفرع البنك الحر الدويل ملجموعة الشعبي – بنك حر
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الئحة جمعيات القروض الصغرى
عنوان املقر الرئييستسمية املؤسسة

40، زنقة فضيلة، املنطقة الصناعية، ح.ي.م.، الرباط، 10000جمعية األمانة لتنمية املقاوالت الصغرى )األمانة(

38، شارع عبد املومن، شقة 23، الطابق الرابع، حسان – الرباطجمعية الكرامة للقروض الصغرى )الكرامة(

)AIMC( 115، شارع لهبول – ص.ب. 2070 مكناسجمعية االسامعيلية للقروض الصغرى

)AMSSF( 1، زنقة أيب ذر الغفاري – حي ويل العهد – الطابق األول – فاسالجمعية املغربية للتضامن بال حدود

)AMOS( زنقة واد سبو، حي التقدم-القباب – خنيفرةالجمعية املغربية واد رسو للقروض الصغرى

)ATIL( شارع الحسن الثاين، رقم 70، إقامة بالوما بالنكا، الطابق األول، رقم 1 – الجمعية التطوانية للمبادرات االجتامعية املهنية
تطوان

3، زنقة الدكتور فري، إقامة باسيو – الدار البيضاءالتوفيق للتمويل الصغري

)ARDI( شارع الحسن الثاين، حي ابن سينا، زنقة إيران، متارة املركزمؤسسة أريض

رقم 6، زنقة رشيد رضا، إقامة حياة 2، الطابق الوسيط، الشقة 34 – طنجةمؤسسة الشامل للقروض الصغرى

)FONDEP( إقامة رسايا، زاوية شارع الرياض وشارع األرز، حي الرياض – الرباط 10100مؤسسة التنمية املحلية والرشاكة

119، شارع املقاومة، الشقة 27 – الرباطتوادا

زنقة موالي اسامعيل 196، الصخور السوداء – الدار البيضاءباب الرزق الجميل

ملتقى زنقة املعمورة وامللكة إليزابيث الثانية، العامرة أ، الطابق الثاين، جمعية إمناء لدعم املقاولة الصغرى )إمناء(
الشقة 2 – القنيطرة
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امللحق 5

الئحة مؤسسات األداء )رشكات تحويل األموال(
العنوان تسمية املؤسسة

)DAMANE CASH( 212، شارع محمد الخامس، إقامة إليت، مكتب 211، جليز، مراكشضامن كاش

)EUROSOL( إقامة أحسن دار، الشقة 3 و4، شارع الحسن الثاين – الرباطأوروصول

)QUICK MONEY( 18-16، تجزئة التوفيق، فضاء جيت بزنس كالس، سيدي معروف – الدار البيضاءكويك ماين

)MEA FINANCE SERVICE( إقامة هادي رقم 27، زنقة سليم الرشقاوي، الطابق السادس، الدار البيضاءميا للخدمات املالية

)CASH PLUS( 1، زنقة بليياد، حي املستشفيات – الدار البيضاءكاش بلوس

)TRANSFERT EXPRESS( 282، زاوية شارع املقاومة وزنقة سرتاسبورغ – الدار البيضاءترانسفري إكسربيس

)MONEYON MAROC( 52، شارع الزرقطوين، فضاء الريادة – الدار البيضاء مونيون موروكو

الربيد كاش

 UAE EXCHANGE( مكتب الرصف اإلمارايت باملغرب
)MOROCCO

3، زنقة باب املنصور، فضاء باب أنفا– الدار البيضاء

 MAROC TRAITEMENT( M2T املغرب ملعالجة العمليات
)DE TRANSACTIONS

تكنوبارك، طريق النوارص، ص.ب. 16430– الدار البيضاء
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امللحق 6

الحصيلة الرتاكمية للبنوك – األنشطة باملغرب

يف 31 دجنرب 2015
)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015األصول

21.577.19626.975.357قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

130.421.793152.094.704ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

24.442.48135.240.974تحت الطلب

105.979.312116.853.730ألَجل

675.163.692692.108.931ديون عىل الزبناء

227.834.716223.399.068تسهيالت الخزينة وقروض االستهالك

165.055.929165.089.537قروض للتجهيز

236.643.463240.053.877قروض عقارية

45.629.58463.566.449قروض أخرى

4.846.1893.236.474ديون مكتسبة عن طريق تحصيل ورشاء الديون

157.003.696152.628.689سندات التداول والتوظيف

79.143.03285.356.775سندات الخزينة والقيم املامثلة

15.482.30111.057.210سندات دين أخرى

62.378.36356.214.704سندات امللكية

15.270.87319.120.554أصول أخرى

41.310.48036.291.718سندات االستثامر

37.682.69233.195.000سندات الخزينة والقيم املامثلة

3.627.7883.096.718سندات دين أخرى

32.255.27734.812.043سندات املساهمة واستخدامات مامثلة

997.690963.075ديون ثانوية

1.808.0291.568.028أصول ثابتة ممنوحة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

5.102.5325.324.804أصول ثابتة غري مجسدة

17.544.13220.349.223أصول ثابتة مجسدة

1.103.301.5791.145.473.600مجموع األصول
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)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015الخصوم

10013البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

108.418.119102.842.769ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

12.147.69928.374.133تحت الطلب

96.270.42074.468.636ألَجل

769.769.841819.212.088ودائع الزبناء

446.307.104473.453.960حسابات تحت الطلب دائنة

129.844.476137.761.651حسابات االدخار

170.765.624182.880.003ودائع ألَجل

22.852.63725.116.474حسابات دائنة أخرى

63.373.60949.721.312اإلصدارات من سندات الدين 

55.725.32841.566.729سندات دين قابلة للتداول

5.996.0856.125.877اقرتاضات سندية

1.652.1962.028.706إصدارات أخرى من سندات الدين

20.101.00019.922.486خصوم أخرى

8.827.7179.882.740مؤن عن املخاطر والتحمالت 

مؤن مقننة 

2.724.4982.648.498دعم وأموال عمومية مرصودة وصناديق ضامن خاصة

24.589.21330.249.780ديون ثانوية

409.849420فوارق إعادة التقييم

65.451.54370.045.939احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسامل

24.617.08825.739.312الرأسامل

48.000 -228.000 -مساهمون-رأسامل غري مدفوع )-(

4.810.0795.850.967مرحل من جديد )+/-(

425.48942.996نتائج صافية يف انتظار التوزيع )+/-(

10.011.4349.362.280النتيجة الصافية للسنة املالية )+/-(

1.103.301.5791.145.473.600مجموع الخصوم
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)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015خارج الحصيلة

196.552.123203.200.298تعهدات ممنوحة

3.269.6253.334.804تعهدات بالتمويل ممنوحة لفائدة مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

72.063.55578.086.599تعهدات بالتمويل ممنوحة لفائدة الزبناء

37.747.71838.167.934تعهدات بالضامن بأمر من مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

81.279.99382.558.850تعهدات بالضامن بأمر من الزبناء

78.357سندات مشرتاة يف إطار البيع االسرتدادي

2.191.232973.754سندات أخرى للتسليم

66.245.94864.823.498تعهدات مستلمة

3.041.9222.085.342تعهدات بالتمويل مستلمة من مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

53.262.63553.064.233تعهدات بالضامن مستلمة من مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

7.265.5918.269.387تعهدات بالضامن مستلمة من الدولة ومختلف هيئات الضامن

سندات مبيعة يف إطار البيع االسرتدادي

2.675.8001.404.536سندات أخرى لالستالم
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امللحق 7

البيان الرتاكمي ألرصدة التدبري الخاصة بالبنوك – األنشطة باملغرب

من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2015
)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015

47.681.45546.655.565+ فوائد وعائدات مامثلة

18.236.74616.256.956- فوائد وتكاليف مامثلة

29.444.70930.398.609هامش الفائدة

314.760480.215+ عائدات عن األصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

225.973469.209- تكاليف متعلقة باألصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

88.78711.006نتيجة عمليات القرض اإليجاري والكراء

6.145.8466.419.146+ عموالت محصلة

560.822477.231- عموالت مدفوعة 

5.585.0245.941.915الهامش عىل العموالت

6.444.1062.728.137± نتيجة العمليات عىل سندات التداول

680.1701.137.407± نتيجة العمليات عىل سندات التوظيف

1.589.1241.996.875± نتيجة عمليات الرصف

622.724403.168 -± نتيجة العمليات عىل املنتجات املشتقة

8.090.6766.265.587نتيجة عمليات السوق

2.806.1612.960.256+ عائدات بنكية أخرى مختلفة

1.967.9862.001.346- تكاليف بنكية أخرى مختلفة

44.047.37143.576.027العائد الصايف البنيك

307.797665.956 -± نتيجة العمليات عىل األصول الثابتة املالية

600.423994.563+ عائدات أخرى لالستغالل غري البنيك

282.410152.838- تكاليف أخرى لالستغالل غري البنيك

20.284.48921.380.853- التكاليف العامة لالستغالل

23.773.09823.702.855النتيجة اإلجاملية لالستغالل

8.055.636 -7.158.383 -± مخصصات صافية من اسرتدادات املؤن الخاصة بالقروض والتعهدات بالتوقيع املعلقة األداء

354.369 -805.124 -± مخصصات أخرى صافية من اسرتدادات املؤن

15.809.59115.292.850النتيجة الجارية

1.363.099 -478.710 -النتيجة غري الجارية

5.319.4474.567.474- الرضائب عىل النتائج

10.011.4349.362.277النتيجة الصافية للسنة املالية
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امللحق 8

الحصيلة الرتاكمية لرشكات التمويل

يف 31 دجنرب 2015
)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015األصول

165.226171.614قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

4.518.3905.664.083ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

821.3681.797.756تحت الطلب

3.697.0223.866.327ألَجل

30.773.77631.374.487ديون عىل الزبناء

27.644.77727.910.332تسهيالت الخزينة وقروض االستهالك

583.665769.533قروض للتجهيز

1.281.2991.623.129قروض عقارية

1.264.0351.071.493قروض أخرى

5.849.0125.611.858ديون مكتسبة عن طريق تحصيل ورشاء الديون

605.555854.652سندات التداول والتوظيف

358207سندات الخزينة والقيم املامثلة

374211سندات دين أخرى

604.823854.234سندات امللكية

3.487.2243.409.714أصول أخرى

148.957179.624سندات االستثامر

148.957179.624سندات الخزينة والقيم املامثلة

سندات دين أخرى

107.754132.688سندات املساهمة واستخدامات مامثلة

ديون ثانوية

52.143.31253.671.712أصول ثابتة ممنوحة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

793.704784.863أصول ثابتة غري مجسدة

580.035634.211أصول ثابتة مجسدة

99.172.936102.489.506مجموع األصول
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)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015الخصوم

6950البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

57.222.09758.553.930ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

8.382.2718.841.448تحت الطلب

48.839.82649.712.482ألَجل

7.405.8638.283.460ودائع الزبناء

743.9331.282.559حسابات تحت الطلب دائنة

حسابات االدخار

339.662245.233ودائع ألجل

6.322.2686.755.668حسابات دائنة أخرى

15.159.02916.196.250اإلصدارات من سندات الدين 

13.260.57714.499.859سندات دين قابلة للتداول

1.865.5981.648.305اقرتاضات سندية

32.85448.086إصدارات أخرى من سندات الدين

6.307.4736.232.099خصوم أخرى

359.810396.594مؤن للمخاطر والتحمالت 

25.36324.741مؤن مقننة 

172.043173.244دعم وأموال عمومية مرصودة وأموال ضامن خاصة

1.540.2751.020.608ديون ثانوية

16.957114.232فوارق إعادة التقييم

3.964.9334.279.056احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسامل

3.772.6873.832.858الرأسامل

1 -مساهمون-رأسامل غري مدفوع )-(

1.722.0381.884.498مرحل من جديد )-/+(

738نتائج صافية يف انتظار التخصيص )-/+(

1.503.6731.497.199النتيجة الصافية للسنة املالية )-/+(

99.172.936102.489.506مجموع الخصوم
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امللحق 9

البيان الرتاكمي ألرصدة التدبري الخاصة برشكات التمويل

من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2015
)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015

3.871.7375.852.910+ فوائد وعائدات مامثلة

3.322.4793.171.756- فوائد وتكاليف مامثلة

549.258681.154هامش الفائدة

18.017.74218.243.783+ عائدات من األصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

14.734.89015.069.692- تكاليف متعلقة باألصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

3.282.8523.136.352نتيجة عمليات القرض اإليجاري والكراء

1.838.8941.996.575+ عموالت محصلة

572.563612.486- عموالت مدفوعة 

1.266.3311.384.089الهامش عىل العموالت

11.3328.143± نتيجة العمليات عىل سندات التداول

35.35319.123± نتيجة العمليات عىل سندات التوظيف

-28.4643.181± نتيجة عمليات الرصف

± نتيجة العمليات عىل املنتجات املشتقة

75.14924.085نتيجة عمليات السوق

112.557123.753+ عائدات بنكية أخرى مختلفة

10.88211.010- تكاليف بنكية أخرى مختلفة

5.275.2655.338.423العائد الصايف البنيك

85.451± نتيجة العمليات عىل األصول الثابتة املالية

92.52969.037+ عائدات أخرى لالستغالل غري البنيك

4.2691.708- تكاليف أخرى لالستغالل غري البنيك

2.048.6652.144.648- التكاليف العامة لالستغالل

3.314.8693.266.555النتيجة اإلجاملية لالستغالل

794.609 -1.147.850 -± مخصصات صافية من اسرتدادات املؤن للقروض والتعهدات بالتوقيع املعلقة األداء

72.791 -230.215± مخصصات أخرى صافية من اسرتدادات املؤن

2.397.2342.394.633النتيجة الجارية

43.9939.136 -النتيجة غري الجارية

849.568906.570- الرضائب عىل النتائج

1.503.6731.497.199النتيجة الصافية للسنة املالية
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امللحق 10

الحصيلة الرتاكمية لرشكات قروض االستهالك

يف 31 دجنرب 2015
)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015األصول

74.38658.061قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

501.472592.509ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

467.766550.799تحت الطلب

33.70641.170ألَجل

28.703.38228.832.305ديون عىل الزبناء

27.403.06327.612.585تسهيالت الخزينة وقروض االستهالك

246.681344.838قروض للتجهيز

21.95727.539قروض عقارية

1.031.681847.343قروض أخرى

300.226400.014ديون مكتسبة عن طريق تحصيل ورشاء الديون

3.3281.181سندات التداول والتوظيف

358207سندات الخزينة والقيم املامثلة

سندات دين أخرى

2.970974سندات امللكية

2.382.6042.529.728أصول أخرى

سندات االستثامر

سندات الخزينة والقيم املامثلة

سندات دين أخرى

18.70916.004سندات املساهمة واستخدامات مامثلة

ديون ثانوية

10.255.16310.830.379أصول ثابتة ممنوحة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

378.722353.556أصول ثابتة غري مجسدة

400.355392.931أصول ثابتة مجسدة

43.018.34744.006.668مجموع األصول
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)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015الخصوم

6950البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

19.646.18018.243.929ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

1.005.7551.102.882تحت الطلب

18.640.42517.141.047ألَجل

5.463.7376.021.100ودائع الزبناء

حسابات تحت الطلب دائنة

حسابات االدخار

ودائع ألَجل

5.463.7376.021.100حسابات دائنة أخرى

7.864.9669.479.423اإلصدارات من سندات الدين 

7.864.9669.479.423سندات دين قابلة للتداول

اقرتاضات سندية

إصدارات أخرى من سندات الدين

3.300.9653.115.680خصوم أخرى

95.720137.200مؤن للمخاطر والتحمالت 

24.44724.054مؤن مقننة 

دعم وأموال عمومية مرصودة وأموال ضامن خاصة

497.120627.098ديون ثانوية

16.957114.232فوارق إعادة التقييم

2.646.3392.728.084احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسامل

1.892.2001.916.486الرأسامل

مساهمون-رأسامل غري مدفوع )-(

723.848747.282مرحل من جديد )-/+(

738نتائج صافية يف انتظار التخصيص )-/+(

845.173851.362النتيجة الصافية للسنة املالية )-/+(

43.018.34744.006.668مجموع الخصوم



133 

بنك املغرب - التقرير السنوي حول مراقبة مؤسسات االئتامن
السنة املالية 2015

امللحق 11

بيان أرصدة التدبري الخاصة برشكات قروض االستهالك

من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2015
)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015

3.281.6583.206.843+ فوائد وعائدات مامثلة

1.349.4891.239.113- فوائد وتكاليف مامثلة

1.932.1691.967.730هامش الفائدة

3.557.0313.796.068+ عائدات عن األصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

3.174.9383.388.350- تكاليف متعلقة باألصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

382.093407.718نتيجة عمليات القرض اإليجاري والكراء

632.474632.433+ عموالت محصلة

77.06758.394- عموالت مدفوعة 

555.407574.039الهامش عىل العموالت

1.458684± نتيجة العمليات عىل سندات التداول

4.9612.587± نتيجة العمليات عىل سندات التوظيف

-4935± نتيجة عمليات الرصف

± نتيجة العمليات عىل املنتجات املشتقة

6.4683.236نتيجة عمليات السوق

94.863110.967+ عائدات بنكية أخرى مختلفة

8.6978.815- تكاليف بنكية أخرى مختلفة

2.962.3033.054.875العائد الصايف البنيك

85.451± نتيجة العمليات عىل األصول الثابتة املالية

29.28918.524+ عائدات أخرى لالستغالل غري البنيك

42827- تكاليف أخرى لالستغالل غري البنيك

1.175.8181.225.744- التكاليف العامة لالستغالل

1.815.3541.853.079النتيجة اإلجاملية لالستغالل

-502.737-551.806± مخصصات صافية من اسرتدادات املؤن للقروض والتعهدات بالتوقيع املعلقة األداء

-16.88242.934± مخصصات أخرى صافية من اسرتدادات املؤن

1.280.4301.307.408النتيجة الجارية

7.63334.723النتيجة غري الجارية

442.890490.769- الرضائب عىل النتائج

845.173851.362النتيجة الصافية للسنة املالية
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امللحق 12

الحصيلة الرتاكمية لرشكات القرض اإليجاري

يف 31 دجنرب 2015
)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015األصول

120124قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

1.8391.529ديون مستحقة عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

1.8391.529تحت الطلب

ألَجل

78.02787.227ديون عىل الزبناء

20.90017.247تسهيالت الخزينة وقروض االستهالك

قروض للتجهيز

19.46316.985قروض عقارية

37.66452.995قروض أخرى

37.771ديون مكتسبة عن طريق تحصيل ورشاء الديون

374211سندات التداول والتوظيف

سندات الخزينة والقيم املامثلة

374211سندات دين أخرى

سندات امللكية

855.831632.139أصول أخرى

سندات االستثامر

سندات الخزينة والقيم املامثلة

سندات دين أخرى

23.72318.223سندات املساهمة واستخدامات مامثلة

ديون ثانوية

41.888.14942.841.333أصول ثابتة ممنوحة يف إطار القروض اإليجارية والكراء

152.048158.602أصول ثابتة غري مجسدة

31.006107.548أصول ثابتة مجسدة

43.031.11743.884.707مجموع األصول
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)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015الخصوم

البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

29.725.73531.155.549ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها

3.801.9393.241.428تحت الطلب

25.923.79627.914.121ألَجل

596.470513.837ودائع الزبناء

28.18638.401حسابات تحت الطلب دائنة

حسابات االدخار

339.662245.233ودائع ألَجل

228.622230.203حسابات دائنة أخرى

7.294.0636.509.463اإلصدارات من سندات الدين 

5.395.6115.020.436سندات دين قابلة للتداول

1.865.5981.440.941اقرتاضات سندية

32.85448.086إصدارات أخرى من سندات الدين

2.186.6822.175.390خصوم أخرى

148.913142.739مؤن عن املخاطر والتحمالت 

916687مؤن مقننة 

دعم وأموال عمومية مرصودة وأموال ضامن خاصة

66.37168.571ديون ثانوية

فوارق إعادة التقييم

1.150.5071.379.481احتياطيات ومكافآت مرتبطة بالرأسامل

874.209910.095الرأسامل

مساهمون-رأسامل غري مدفوع )-(

692.994775.562مرحل من جديد )-/+(

نتائج صافية يف انتظار التخصيص )-/+(

294.257253.333النتيجة الصافية للسنة املالية )-/+(

43.031.11743.884.707مجموع الخصوم
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امللحق 13

البيان الرتاكمي ألرصدة التدبري الخاصة برشكات القرض اإليجاري

من فاتح يناير إىل 31 دجنرب 2015
)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015

6.2847.353+ فوائد وعائدات مامثلة

1.712.9451.648.765- فوائد وتكاليف مامثلة

1.641.412 -1.706.661 -هامش الفائدة

14.549.84614.48.946+ عائدات عن األصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

11.559.95211.681.342- تكاليف متعلقة باألصول الثابتة الخاصة بالقروض اإليجارية والكراء

2.899.8942.727.604نتيجة عمليات القرض اإليجاري والكراء

13.66112.191+ عموالت محصلة

9.3358.265- عموالت مدفوعة 

4.3263.926الهامش عىل العموالت

± نتيجة العمليات عىل سندات التداول

± نتيجة العمليات عىل سندات التوظيف

2246± نتيجة عمليات الرصف

± نتيجة العمليات عىل املنتجات املشتقة

2246نتيجة عمليات السوق

1.3274.100+ عائدات بنكية أخرى مختلفة

263268- تكاليف بنكية أخرى مختلفة

1.198.6451.093.996العائد الصايف البنيك

± نتيجة العمليات عىل األصول الثابتة املالية

6.9615.678+ عائدات أخرى لالستغالل غري البنيك

3.8411.333- تكاليف أخرى لالستغالل غري البنيك

320.803335.623- التكاليف العامة لالستغالل

880.962762.718النتيجة اإلجاملية لالستغالل

280.948 -567.888 -± مخصصات صافية من اسرتدادات املؤن للقروض والتعهدات بالتوقيع املعلقة األداء

21.029 -219.893± مخصصات أخرى صافية من اسرتدادات املؤن

532.967460.741النتيجة الجارية

35.796 -58.598 -النتيجة غري الجارية

180.112171.612- الرضائب عىل النتائج

294.257253.333النتيجة الصافية للسنة املالية
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امللحق 14

الحصيلة املجمعة للمجموعات البنكية التسعة 

يف 31 دجنرب 2015
)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015األصول

35.507.83142.810.158قيم يف الصندوق ولدى البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

106.303.292114.798.273أصول مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

07.207منتجات مشتقة للتغطية

95.044.62592.819.173أصول مالية متوفرة للبيع

62.484.48378.783.669قروض وديون عىل مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها 

863.615.326886.552.109قروض وديون عىل الزبناء

فارق إعادة تقييم أصول املحافظ املغطاة بسعر الفائدة

56.439.41558.157.252توظيفات محتفظ بها إىل أجل استحقاقها

2.241.6192.724.838أصول الرضائب املستحقة

2.669.7542.905.300أصول الرضائب املؤجلة

20.804.23426.035.435حسابات التسوية وأصول أخرى

97.08998.622أصول غري جارية موجهة للتفويت

1.724.7931.790.144مساهامت يف رشكات ضمن موازنة املجموعة

4.499.9718.147.605عقارات للتوظيف

28.066.84429.419.144أصول ثابتة مجسدة

3.984.0714.200.358أصول ثابتة غري مجسدة

9.267.2019.499.978فوارق الرشاء

1.292.750.5481.358.749.265مجموع األصول
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)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015الخصوم

205.866715.430البنوك املركزية والخزينة العامة ومصلحة الشيكات الربيدية

5.029.8083.248.450خصوم مالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

2.0180منتجات مشتقة للتغطية

132.757.972135.256.780ديون تجاه مؤسسات االئتامن والهيئات املعتربة يف حكمها 

871.308.947933.478.144ديون تجاه الزبناء

62.384.31650.417.945سندات دين صادرة

فارق إعادة تقييم خصوم املحافظ املغطاة بسعر الفائدة

4.263.0762.900.516خصوم رضيبية مستحقة الدفع

5.246.5924.909.137خصوم رضيبية مؤجلة الدفع

27.719.56227.970.236حسابات التسوية وخصوم أخرى

ديون متعلقة بأصول غري جارية موجهة للتفويت

22.338.24724.720.782مخصصات تقنية لعقود التامني

5.552.6546.198.756مؤن

2.882.3262.843.947دعم وصناديق مامثلة

25.268.46131.014.838ديون ثانوية وأموال ضامن خاصة

127.790.703135.074.302رساميل ذاتية

109.922.875116.306.063رساميل ذاتية –حصة املجموعة

64.424.24667.892.235رأسامل واحتياطيات ذات الصلة

31.969.92834.581.352احتياطيات مجمعة

2.647.3392.354.634ربح أو خسارة غري محققة أو مؤجلة

10.881.36211.477.842نتيجة السنة املالية

17.867.82818.768.239حصة األقلية

1.292.750.5481.358.749.265مجموع الخصوم
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امللحق 15

حساب النتيجة املجمع للمجموعات البنكية التسعة

يف 31 دجنرب 2015
)بآالف الدراهم(

31/12/201431/12/2015

62.761.77863.104.696+ فوائد وعائدات مامثلة

22.374.72420.954.462- فوائد وتكاليف مامثلة

40.384.05442.150.234هامش الفائدة

11.251.94911.661.262+ عموالت )العائدات( 

1.342.1141.346.969- عموالت )التكاليف(

9.909.83510.314.293الهامش عىل العموالت

7.503.2535.588.269± األرباح أو الخسارات الصافية عىل املنتجات املالية بالقيمة العادلة حسب النتيجة

1.088.8141.304.463± األرباح أو الخسارات الصافية عىل األصول املالية املتوفرة للبيع

8.629.4089.593.188+ عائدات األنشطة األخرى

7.095.2527.856.079- تكاليف األنشطة األخرى

60.423.11261.094.369العائد الصايف البنيك

26.152.41927.822.639- التكاليف العامة لالستغالل

3.096.4683.180.770- مخصصات لالستخامدات والنخفاض قيمة األصول الثابتة غري املجسدة واملجسدة

31.174.22530.90.960النتيجة اإلجاملية لالستغالل

10.369.357 -11.402.911 -- تكلفة املخاطر

19.771.31419.721.603نتيجة االستغالل

178.691182.196± حصة النتيجة الصافية للرشكات ضمن موازنة املجموعة

12.390421.956± أرباح أو خسارات صافية عىل أصول أخرى

± تغريات قيمة فوارق الرشاء

19.962.39520.325.755النتيجة دون احتساب الرضيبة

6.450.7376.808.225- الرضيبة عىل النتائج 

± النتيجة الصافية من الرضيبة عىل األنشطة املوقوفة أو التي بصدد التفويت

13.511.65813.517.530النتيجة الصافية

2.630.2962.039.688حصة األقلية

10.881.36211.477.842النتيجة الصافية-حصة املجموعة
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امللحق 16

املؤرشات األساسية للمتانة املالية – عىل أساس فردي
201320142015

مالءة األموال الذاتية
13,313,813,7معامل املالءة

11,111,611,4األموال الذاتية األساسية/مجموع املخاطر املرجحة

16,819,217,8الديون املعلقة األداء صافية من املخصصات )نسبة إىل األموال الذاتية(

جودة األصول
5,96,97,4معدل الديون املعلقة األداء )الديون املعلقة األداء/مجموع القروض(

التوزيع القطاعي للقروض
6,25,76,1قروض ممنوحة للقطاع األويل

12,412,211,2قروض ممنوحة للبناء واألشغال العمومية

16,517,616,8قروض ممنوحة للصناعة التحويلية

5,04,74,5قروض ممنوحة لإلدارة العمومية والجامعات املحلية

6,26,66,1قروض ممنوحة للتجارة

2,42,42,1قروض ممنوحة للسياحة

29,731,432,3األرس

21,619,420,9قروض ممنوحة للقطاعات األخرى

النتيجة واملردودية
0,90,90,8متوسط العائد عىل األصول

10,610,29,1متوسط العائد عىل األموال الذاتية

74,069,072,0هامش الفائدة/ العائد الصايف البنيك

47,746,149,1التكاليف العامة لالستغالل / العائد الصايف البنيك

السيولة
12,513,316,1األصول السائلة/ مجموع األصول

11,39,07,4الوضعيات الصافية املفتوحة الصافية بالعمالت األجنبية/ األموال الذاتية
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